








KONGL.
VETENSKAPS

ACADEMIENS
HANDLINGAR

För Ar 1765.
Vol. XXVI.

Med KongL ACADEMIENS Tiljidnd.

STOCKHOLM,
Tryckte hos DircÄeurcn LARS S ALVIUS,

På defs egen koitnad , 176$ •

\





KONUNGEN,
DESS VETENSKAPS ACADEMIES

PROTECTOR.

ACADEMIENS
LEDAMÖTER.

Herr Grefre ANDERS JOHAN v. HÖPKEN,
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Herr Baron CARL WILHELM CÉDERHIELM.
HerrGrefve CARL JOHAN CRONSTEDT, Öf-

ver-Intendeilt , Riddare af Nordlt. Orden, Ceremonie-
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Herr JACOB FAGGOT, Öfver-Dlregeur vid KongL
Landtmåteriet fämt Charte-och Jufterihgs- verket. * i

Herr GILBERT SHELDON, Skepps - Byggmåftare
vid Kongl. Örlogs-Flottan.

Herr SAMUEL KLINGENSTIERNA , Stats -Se*
creterare, f. d. Hans KongL Höghets Kron-PrinfensMn*



formator, Rldd. af Nordft. Orden, Ledamot af K.
Vetenfk. Soc. i London och Upfala, Correfp. af K.
Franfka Vet. Academien. * i

Herr CARL FREDR. NORDENSCHÖLD, Öf-
verfte. Riddare af Svårds- Orden. * i

Herr GEORG BRANÖT, M. D. Bergs- Råd, Le-
damot af Kongl. Vet. Societ. i Upfala. * i

Herr GABRIEL POLHEM
,
Kammarherre, Direöeur

af Mechaniken.
Herr JONAS MELDERCREUTZ, Capitaine, Gqo-

metrias Profe{Tor i Upfala.
Herr NILS ROSEN v. ROSENSTEIN, M. Do&

Kongl. Archiater, Riddare af Nordft. Orden, Leda-
mot af0

Kongl. Vet. Soc. i Upfala. * 1

Herr MÅRTEN STRÖMER, Aftronomis Profeff.

Ledarn, af Kongl. Vetenfk. Societ. i Upfala. *2
Herr CARL DE GEER, Hof- Marfchalk , Riddare af

Nordft. Orden, Ledamot af Kongl. Vet. Academ. i
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mien. *2

Herr CLAES GRILL, Direäeur af Oft-IndifkaCom*-

,
pagniet.

Herr ERIC von STOCKENSTRÖM, Juffitie-Caft-

celler, Commend. af Kongl. Nordft. Orden.
Herr ÖLOF MALMERFELT, Kammar-Råd.
Herr Baron NILS PALMSTIERNA, Svea &iké5
Råd, f. d. Lunds Academ. Canceller, Riddare och
Commend. af Kongl. Mants Orden. * 1

Herr GERHARD MEYER, Diredeur och Kongl.
. Styck-Gjutare.

Herr Grefve CLAS pKEBLAD , Svea Rikes Råd,
Pr»iident i K^ongl. Cancellie-Collegio, f. d. öfverfte-

Marfchalk , Abo Academias Canceller, Riddare Com-
mendeur och Canceller af Kongl. Maj:ts Orden , Le-
damot af Kongl. Vitterhets A-cademienl

Herr ZACHARIAS WESTBECK, Probft.

Herr EMANUEL SWEDENJBORG , Afleflbr. *i
Herr Grefve CARL GUSTAF TESSIN , Svea Ri-

kes Rad, f. d. Prssfident i Kongl Cancellie-Collegio,

Öfverfte-Marfchalk, Hans K. Håghets Kron-Prinfens

Gouverneur, Abo Academie-Canceller , RiddaréCom-
mendeur och Canceller af Kongl. Maj:ts Orden, famt

Riddare af Köngl. Preusfiika Svarta Örns Orden.



err ANTON von SWAB, Bergs-RU, Ledamot af

Kongl. Vet. Socicteteni Upfala,. *3

Herr PEHR ADLERHEIM ,
Bergs-Råd.

Herr DETLOF HEYKENSCHÖLD, Bergs-Råd.

Herr ABRAHAM BÄCK, M. IX Kongl. Archiater,

Praefes i Kongl. Collegio Medico, Ledamot af Kej-

ferL Academ. Natur. Curiof. och af Kongl. Vetenflu

Sop. i Upfala.

Herr Baron ALEXANDER FUNCK, Bergmåftare.

Herr NILS PSILANDERHIELM , Bergs-Råd.

Herr CARL FREDRIC MENN^NDER, Theo!.
Doft. Biftopoch Pro-Canceller i Abo.

Herr SAMUEL SCHULTZE, Camererare.

Herr JOHAN QLASON, Grosshandlare i Stockholm.

Herr Baron FREDRIC PALMQVIST.
Herr CARL LEYELL, Bergmåilare. <%

,

Herr PEHR KALM, Oecono-mi» Profeflbri Abo. * |
Herr ZACHARIAS STRANDBERG, M. D. As-

ieflor i Kongl. Collegio Medico.

HerrGrefvc CARL GUSTAF LÖWENHI3LM.,
Svea Rikes Rad , Prosfident uti K. Lag-Gommisfionen

f

Lunds Academie Canceller , Riddare och Commend.
af Kongl. Maj:ts Orden.

Herr Grefve AXEL LÖVEN, Svea R :kes Råd, Ge-
neral Gouverneur i Pomern, Greifs valds Academie
Canceller, Riddare och Commend. af Kongl. Maj:ts
Orden.

Herr OLOF. ACREL, M.D. Profeffor, Regements-
Fåltlkår vid Adels -Fanan, Öfver-FåltMr vid Laza-
rettet, Ledamot af Kongl. Franfka Chirurgi&a Aca-
demien. * z

Herr EDWARD CARLESON, Pratfdent i Kongl.
Commerce- Collegio, Commendeur af Nordftjerne-

Orden.
Herr OLOF CELSIUS, Theol. Do<äor, Profeffor.,

Kyrkoherde vid St. Jacobi och St. Johannis Forfam-
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Herr ANDERS BERCH, j. U. D. Oeccmomiae Pro-
feffor i Upfala, Ledamot af Ängelika Societ. for fria

konfters, flögders, handels och hushållnings upmun-
trande, famt af Qeconom. Societ. i Bern.

Herr LARS LAUREL, Phiiofoph. Profeflbr i Lund*

)( % Herr



Herr Grefve CARL FREDRIC PIPER, Pr*fident",

Riddare och Commend. af Kongl. Maj:ts Orden.
Herr NILS GISSLER, M. T>. Phyfices och Medici-
ne Leétor vid Hernofands Gymnafium. *4

Fru Grefvinnan- EVA DE LA GARDIE, Riks-Rå-
• dinna EKEBLAD.
Herr PEHR WARGENTIN

i Kongl. Vet. Academ.
Seqreterare , Riddare af Nord ftjerne-Orden, Ledamot
af Kcjf. RylfctV et. Academ. famt af K. Societ. i Lon-
don, Göttingen och Upfala, Correfpond. af Kongl,
Frahfta Veteiifk. Academien. *io.

Herr HERMAN SCHliTZER
,

Kongl. Arehiater,

Kongl Ma|:ts forfte Lif-Ghirurgus , Öfvef -Pireöeur
vid Chirtirgifka Societeten.

Herr PEHR HÖGSTRÖM , Probft och Kyrkoherde
i Skellefta. * i

Herr CARL REINHOLD BERCH, Cancellie-Råd

,

Secreterare i K. Antiquitets Archivum, Ledamot af
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Herr JOHAN GOTSCHALK WALLERIUS , M.
D. Chemise Proffeffor i Upfala, Ledamot af Kejferl.

Academ. Nat. Curiof. *4
Herr Grefve HAN& HENR. LIEWEN , Svea Rikes
Råd, Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts
Orden.

Herr ANDERS HELI.ANT, Oeconomte Direaeur
i Lappmårken. * f

Herr Grefve JOHAN v. SETH, Kammarherre, Kongl,
Academiens Arehivarius.

Herr
oJACOB GADOLIN, Tfcol. Po&or och Prof.

i Åbo.
Herr JACOB von EGGERS , General- Major, Com-

mendant i Dantzig, Riddare af Svårds-Orden.

fierr Gref. HENNING A/GYLLENBORG, Svea
Rikes Råd , Riddare och Commendeur af Kongl,
Majits Orden.

Herr Baron JOHAN BRAUNER, Kammar-Råd.
-

Herr EBERHARD ROSEN, Medic. D, och Profeff,

i Lund. ié*'/*'.J <'V^^fe^
Herr SAMUEL DUR^US

,
Phyfices Profefför i

Upfala.
Herr SAMUEL SOHLBERG, Direaeur af Mecha-

niken, Herr



Herr PEHR LEHNBERG , Profeflbr vid Kongl. Ar-
tillerie Cadett-Schohn.

Herr NILS SCHENMARK
?l

Mathcmat, Profeflbr i

Lund. *3
Herr Baron CARL FREDRIC SCHEFFER, Svea

Rikes Råd, f. d. Gouverneur for Deras Kongl. Håg-
heter Kron-Prinfen och de Kongl. Arf- Prinfarne

,

Riddare och Coinmendeur af K. Majeftets Orden,
Ledamot af Kongl. Vitterhets Acadcmien.

Herr ANDERS SWAB, Hof-Junkare, Direäctir vid
Gull-verket i Ädelfors. *2

Herr AXEL FREDRIC CRONSTEDT, Bergmå.
flare. * 8

Herr SVEN RINMAN , Direöeur af Svart- Smi-
det. *i

Herr CARL A.LB, ROSENADLER , CancelhV
Rad, Archivarius vid Kongl. Maj:ts Orden. *i

Herr CARL KNUTBERG
,

Capitaine Mechanicus,
och Under-Cerem. Måft. vid Kongl. Maj:ts Orden. *-i

Herr CARL FREDRIC ADELCRÄNTS, Öfver-
Intendcnt, Ridd. af Nordftjerne-Qrden. *

Herr ERIC GUST. LIDBECK, Hiftor. Nat. Pro-
feflbr i Lund , Directeor vid Skänfka Plantagerne. *3

Herr JOHAN FREDRIC KRYGER, Commifläruis
i Rikfens Stånders Manufaöur-Contoir.

Herr JOHAN BURMESTER, Profeflbr i Lund,
Herr BENGT FERNER, Profeflbr vid Kongl. Ami-

ralitets Cadett-Scholan, Ledamot af Kongl. Angelika;
Societet. och K. Academien i i\4ontpeliier , famt C»r-
refpond. af Kongl. Franfka Vetcnlk. Academ.

Herr PEHR ZETZEL, M. D. Fålt-Medicus. *%
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mentmakare.
Herr JOHN JENNINGS , Rvttmåflare.
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feflbr , Provincial-Medicus i Calmar, * 4
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,
Borgerfka-
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Experimental-Phyfiken * 8
Herr DAVID SCHULTZ, M D. Profeffor, och
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Herr TORBERN BERGMAN, AdjunÄ i Matherm
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Herr FREDRIC v. RABÉN , Geheime Conference-
Räd hos Hans Maj: t Konungen i Danmark, Gouver-
neur af Falfter och Laland, Ridd. af Elephant- Orden.

Herr ALBERT von HALLER , Räds - Herre i Repu-
bliken Bern, Préfidentaf Kongl. Vetenflc. Societeten

i

GöttingenJ, Ledamot af Vetenfk. Academ. i Paris,

London, Petersbonrg , Berlin, &c.
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Herr DE L' ISLE, Ledarn, af Kongl. Vetonlk, Aca<L

i Paris ,
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Prof. i Paris, Ledarn, af Kongl. Vet. Academ. i Paris.
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Räd, Förcftåndare af det Kongl, Danfka Sållikapet til

Nordiika Hiiioriens uplyfning.

Herr CARL BONNET, Hiftöricus Naturel, i Gene-
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PRiESES

Herr PEHR HÖGSTRÖM,
Probft och Kyrkoherde uti Skellefta i Vefterbotten.

BERÄTTELSE X
OmHARRISONS Férfåk atfinna

Longttttden til Sjös.

Problemet, at finna Longituden til (jos, år

långefedan vida namnkunnigt: Konung
Philip den 3:djc uti Spanien utfatte eh

A belo-
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belSriipg vid Ir itfoo
f .

for dc^^|^ili^^up-
léfa det, och Hollåndfta Republiken félgde

fträ^t; hans exempel. Det famma gjorde uti

vitt Seculo Hertigen af Orleans dä h^n var;Rc-
|

gerit uti Frankrike. Jåmf.. Hift. de C ^cad. iyzx.
j

pr 102. Men den af Angelika Parlamentet
:iat- I

iatté belönings - fumma år i fynnerhet orfaken
til ^HARRtsoNS Förfok. ,

* •

|

Ar 1 7 1
4 den 1 1 Junii, deputerade Parlamen-

tet i^ Ängland någre tjenlige Mån, at underfoka
åmne; om Longitudens upfinnande» * Den ftöre

Newton var Ledamot uti famma Deputation,
och han irigaf béråttelfe, om de medel lom kun-
de brukas dartil, famt alla fvärigheter hvilka de
voro underkaftade. Deputation beftot , at fbSlla

en inlaga til Parlamentet om ttågon„ tilråckelig

upmuntran uti en få vigtig underfokning, och
General Stanhope, Milord Walpole, Do-
ÄorCLARREjjåmte Herr Whiston, framgafvo
famma inlaga, hvilken enhålleligen vardt bifäl-

len. Parlamentets Aft eller Forordning hårom
innehåller; at vifle Perfoncr, fom hade iniigt

och årfarenhet uti detta åmne, {kulle forordnas

til en Commilfion , at underfoka alla förflag för

Longitudens finnande , at Commiffions g6romal
hade laga kraft , om f Ledamöter allenaft voro

närvarande ; at, i fall Dlufraliteten af Commiffioa
funno något forflag fa godt, at det borde for-

fékas , {kulle dårom vitnesbSrd aflåmtyas til Ami*
raHtets-CommtfTarierne, fom til forfoken fkulle

utbetala den fumma , fom Commiliionen åfkade,

om den icke ofvcrfteg 2000 Pund Sterling (8<S6f

Svenfka Riksdaler etter närvarande mynt - fot).

Belöningen for den, fom (kulle determinerä Lori-

gm£
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-gkuden,utfattes til 10000 Pund Stcrling (43313
bv. Riksd.), om Longituden erholts innom ca
grads eller 60 Ijo - mils llngd efter AngeMk rak-

ning > men til ifooo P. St, (6498^ S. R.), om
ovilsheten var mindre an 40 fio^mil, och når

den ej gick til 30 fjo - mil, ftulle Auftoren und-
få 10000 P* St.

K86647 s - Hålfcen af

defla fummor ikuile utbetalas, få fnart plurali-

teten uti Commiflion funno forflaget tilråcke-

ligt vid 80 fio-mils diftance ifrå landet, och
det åfriga, fa fnart férflaget blifvit forfokt på
något fkepp til America, och lyckats efter de
ofvanftående vilkor. Commiflion hade ock magt
til at utdeU mindre belöningar efter omftån*
digheterne.

I anledning af denna Act, begynte Johan
HARRisoN,fom bodde i Barrot? uti Lincoln^ nära

intil Barton vid Hurnber- floden, at arbeta på Urs
förbättring: hans Fader hade varit Timmer*
måftare och Snickare , och Sonen arbetade i fin

ungdom med Fadren uti trå, hvarvid han fick

utröna allahanda tyå^arters förmoner, fom kunde
låmpas til Ur -byggnad. På fina Pendel-ur gjor-

de han hjulens axlar af måfling, och låt dem gå
uti trå, hvaraf foga fri&ion marktes, faft olja

icke nyttjades. I ftållet for tänder, på Drcf
eller Våldfomar, fatte han fmä kaflar eller iho-

lige rullar pa fina axlar, hvilket hade god ver-

kan, och han utarbetade en ny utvåxling for

Pendelen, hvaruti ingen friktion hade rum. Se<-

dan vånde han fin^ tankar på Pendel - ftångens

foråndring af varma och kold, och fammanutte
en ftång, i form af et Hälfter utaf måffing och
ftål, fa at deffe Metaller under utftråckandc

A z och



4 I7^J- Jan-- Febr. Mart,

och fammandragning måtte fortaga
o
hvarandras

verkan til Pendelens förändring *). Ar ijz6 ha*

de han gjort tvånne Ur, fom på ca hel månad
aldrig fldldes fä mycket fom en fecund, hvil-

ket intygar om bägges noghet. Det ena afdem
har han behållit for fig fjelf, och det famma har

befunnits genom Aftronomilfcc Obfervationer

icke variera fin gång til en minut på tio års tid^

fom gor allcnaft 6 fecunders mifsvisning på et

helt ar.

Harr^on bodde nära vid Hafvet, han kän-

de fkeppens kaftande uti vägorne, ochhanvifste
huru angeläget det vore,at under fjo-refor kunna
determinera Longituden; dårfore beflot han ät

arbeta på et Ur, fom (kulle tåla alla fkeppets

rårelfer : Han fatte dåruti tvånne Balancer-flän-

ger, med tyngder pä ändarne , til at fvånga tvårt

emot hvarandra, på det, om den enas fvångnin^
-Ökades af Ikeppets hvälfvande, den andra dåraf

måtte hindras och fvångningarne regleras lika.

I Hållet får Spiral -fjädern på vanlige Balancer-

hjul, nyttjade han fyra ring -fjädrar, en vid

hvar ända af Balancer - ftängerna , hvilka under
fvångningarne flotte emot tvånne fldfvor med
fina uddar % men fkifvorne veko undan, genom
en fårflcild inrättning, då ring - fjädrarneaf var-

ma förlängdes, och tvättom vid deras famman-
dragning af kold. Härigenom blef Elafticite-

ten uti ring-fjädrarne altid den famma, eme-
dan de fpåndes i proportion emot fin längd.

*) HARRisONSCoiiftruftionpåPendel-ftångcn blefft-

dan nyttjad af Graham , och fåfom den icke afnå-
gon Auaor blifvit förklarad, har jag uti mina Fö-
reläsningar vifl: defs tkm beflcalFenher.
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Alla Friktioner hindrades på mänga fått: Stora

fjådern drogs up hvarje dag, och under updrag-
ningen holt-en annan fjåder Uret uti gång. Hela
Machinen uphängdes uti en dubbel Ram, lika

fåfom Sjo - Compafler, men ganfka vigt och
konftigt.

Detta Sjo -ur fSrfoktes på et Fartyg uppa
J/«w^r • floden, under fvårt vader, och fördes fe-

dan til London, hvareft det examinerades efter

Öbfervationer, och ofvertråffade allas formodan.

På Harrisons begäran, vardt famma Ur uti

Maj 1-7x6 fatt om bord på et Krigs-fkepp,
hviiket {kulle gå til Lifabon: Capitaine Roges.
Wills intygade Ikrifteligen , at Uret under
fram -och återrefan gått med lika regularitet*

och at hafs - vågornes häftighet uti Bifcayifke vi*

ken, eller fvår fjo uti ftorm hade dårpå ingen
verkan 5 ja, vid återfärden hade Harrison rat-

tat Ikeppets råkriing vid ingången uti Canalen,,

då famma rakning befants if grad felaktig, faft

ån fkeppet gick nåftan gerad uti Norden, eller

faft Departurén icke kunde anfes for ovifs. Re-
fan varade i tolf veckor och Urets mifsvisning
fteg allenaft til 36 fecunder.

Detta lyckliga och betydande prof uträt-

tade, at Longituds - Commiflion år 1739 an-
modade Harrison at fullborda et annat Ur, fom
han redan hade begynt uti mindre volume, hvii-

ket därigenom var Deqvamligare pa fkepp, och
fivaruti nya förbättringar blifvit verkftålde. Når
detta Ur vardt färdigt, forfoktes det med var-

ma och kold, och med våldfamäre fkakningar,
ån de, fom kunde hånda på (keppen uti en florm,

Utflagct af alla gjorda prof blef, at Urets gåttg

A 5 var
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var nogare ån Parlaments - Aften forefkref, fa
vida man kunde doma utan at forråtta en {}o-

refa därmed. Alt detta intygandes, den 16 Jan.

1742, med egenhåndiga underfkrifter af Milor-
derne Maclesfield, Cavendish, och Her-
rärne Halley,Bradley,Hadley,Moivre,
Jurin, Graham, Folkes, Smith, Colson och
JoneSj alle mycket namnkunnige och berömde
Mim :^p^^&SrrJ- -

\

Harrisons erfarenhet med defle tva Ur,
hade fatt honom i flånd at gå vidare med fina

förbättringar, och han begynte med det tredje,

fom icke var mer an 4 ä f tu-m uti diameter,
eller intog en Cubifk fot med hela fin ftåUningJ

Detta kunde blifva mindre dyrt, hvilket åren
vigtig punft for de Sjo- farande, och fnarare

éftergoras af andre Urmakare for defs fimplici-

tets ltul. Uti båg^e fenare Machinerne ar an-

talet forminfkat ar ae hjul, fom tjena til at ma-
ta tiden: nämligen, dc äro tva uti andra Uret,
och et enda uti det -

tredje; fa at famma hjul,

fom gor utvåxlingen uti det fifta, och hjulet

nåft dårtil uti det forra^ jhalles uti rorelfe af tvån-

tte ringfjådrar, fom eftdaft dårfåre åro infatte,

och hvilka updragas en gang i hvar minut uti

det ändra., men två gänger i minuten uti det

tredje Uret, Således Defiod Urverket , fom uti

den andra Machinen flculle mata tiden, af tva

hjul 5 och det famma hade iiti tredje Machinen
et enfamt hjul. A1U de ofrige hjul tjente til

updragiiing åt ring-fjådrarne, fom omedelbart

uträttade hufvud - verkets rorelfe eller omlopp;
dåraf kunde all fri&ion och qjåmn rorelfe i fam-

ma hjul icke gora nägon verkan uppä Regu-
latorn
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latörn eller hufvud - verket* Uti tredje elleir

fifta Machinen brukar Harrison fvångnings*

hjul, i ftållct for Balancer-ftånger, ochenendt
Spiral - fjäder i ftållet fot de fyra Ring -pådrar*

né. Spiral-fjådem fpånnes uti vårma och afflap*

pes uti kold, genom en Metallifk Thermometer,
fom år gjord af tvånne flådar, den ena af måf«>

fing, den andra af ftål, vål fammanfogade uti

åndarne. Denna Thermometer*flåd blifver cott*

irtx af Metallernas expanfion uti vårrna, och
lyfter up eller fpånncr fjådern; men uti k61d

blifver flåden concav och tillåter fjädern at

fånka (ig, famt flakna få mycket nådigt år-

Alla défle konftgrep foranlåto ofvannåmdc Her-
rar at intyga*, huru Harrisons Sjo-ur uti då

varande tilitånd vore af en oförliknelig nytta

til Longitudens finnande på Hafvet , och be-
vekte dem, at recommendera honom til Lon-
gituds-Commiffion

?
fåfom oåndeligcn vård all

nödig upmuntran til det tredje Urets fullbor-

dande, t "i 1*. r

Den 30 Növ. 1749 (kulle, fåfom årliga

plågféden år uti Vetenfkaps-Societeten i Lon-
äen 5 Guld - medaillen utdelas efter Milord Cop-
l£ys teftamente, åt den, fom gjort det vig-

tigafte påfund det året, och fåfom Societetens

Utfkott hade tildomt den åt Harrison, få

förkunnades det famma dag uti Societetens fam-
mankomft, af Defs Prefident , Herr Folkes/
På Medaillen var Harrisons namn graverad t,
och Herr Folkes ofvemkte den til honom
med följande ord: Pä Kongl. Sogiéteténs be*

fällning och uti Dess namn åfverlemnar jag detta

ringa tekn til Dess b&gaktning får Eder: Hon
A 4 ån/har
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énfkar Eder lycka til det flora hopp, fom Edra fér-
fåk gifua: Jag åjlundar af hjärtat, at hvad ännu
aterflår, må Jvara emot en fd god början: at Edert
f&rtråffeUga foretagande må hafva en lyckelig utgång,
oc

rb lända Eder både til heder ock nytta. Edart
mångåriga och berömvärda arbete, Jamt Eder oup-
bårliga flit med de fyllfynta gåfvor , fom den Hégfte

1

Eder förlänat, fårtjena utan tvifvel^ at Eder be~
fidndiga nit md lyekeligen kronas,

a
Den ofértrutne Harrison tilbragte Innu tio <

ars tid uti ytterligare forfök med fina Urs för-
bättring. Ar i7n fick hanafLongituds-Com-
miflionen itfo P. St.

( f4 i f S. R.) til deras
tordattande, och fåfom Wilhelm Whiston
ftraxt därefter erholt foo P. St. (1166 S. R.)
fo*'gjorde Longituds - Obfervationer uti Än-
gelike hamnar, fa anordnade Parlamentet å nyo
jpoo P. St. (%66r S.R.) til famma ändamål

W j
fom: det famma fkedde år 1761, dl

maftadelen af de foregående zzfo voro åtgång-
ne til forfok. Imedlertid manades ofta päHar-
rison af defs vänner, at framgifva fitt Ur til

ytterfta prof: åndteligen beredde han fig dårtil
och ga* vid handen, at Uret var färdigt j han
undfick därpå befallning, den 1 2 Martii 1761, at
laga lig til en fio-refa k Jamaica. Uti en in-
laga til Longituds -Commifllon den 1; följande
April, uriäktade han % for fin höga ålder, och
begårte, at hans Son Wilhelm Harrison
kunde antagas i hans ftällc til at forråtta fio-refan;
at Uret matte verificeras efter Solen vidafrefan
ifrån fortsmomb, och at nägon tillika måtte med-
sändas, fom kunde gora nödige obfervationer til

Jjos och lands, hvilket alt han anhélt mä,ttc fte

med
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med vederbörlig authenticitet, famt at Longi-
tuds-Obfervationer måtte få forråttas uti Ja-
maica med goda Inftrument, uti tjenlige vittnens

närvaro til deras attefterande. Härmed inftåm-

de i det måfta K. V. Societetens Plan til for-,

fokets anftållande, hvaruti åfven foreflogs Htvt
Robe.rtson, ProfefTor och Foreftåndare vid

Marin - Skolan i Portsmouth) til at verificeraTJ-

rets gång för afrefan, och Doftor Bliss, Ma-
thefeos Profeffor i Oxford , til at gora motfva-^

rande Longituds Ohfervationer i Portsmouth,
tfied lika goda Inftrument fom det fkulle fke

Harrison, at tiden ikyndade for Obfcrvatio
nernes fkul uppå Jupitprs Månar: at Sjo-mr =

vore färdigt til aflkickande, och at Gouver *

neuren uti Jamaica Herr Litt.leton fkulle refa

dit 5
famt . at forföket kunde anftållas på hans

fartyg. Den 14 i famma månad fick unge Har-,
rison befallning

5
at begifva fig på Krigs-fkep-

pet Deptfordy fom fkulle afgå ifra Portsmouth til

Jamaica. Amiralitets - Commiflarien Hughes i

Portsmouth låt gora trenne läs for Urets dofa,

med hvar fina tre nyklar, hvaraf Herr Litt-
jleton

, Capitain Herr Digges och Skepps-
Lieutenanten undfingo hvar fin. Uret verifice-

rades vid afrefan, uti Herrar Hughes, Digges
och Harrisons närvaro, och en fkickelig A~
ftronom, vid namn Johan Rob ison, medfån*
des til Jamaica : den 1 8 November afgick Dept*

ford ifrä redden. Uti medlet af Oftober hade
HcitShort upgifvit til Mylord Anson, Ami-
ralitets Lord, Longituds-fkilnaden emellan Ports-

meuth och Pert Royal pä Jamaica^ fom efter Aftro*»

A r nomi-
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nomifke Obfervationer befunnits vara f timar,

t minuter
, fi fecunder, och denna flcilnad^ til-

lika med de uti Portsmoutb förrättade verifica-

tioner , vidimerades uti Harrisons närvaro,

famt lemnades forfcgladc til Amiralitets - Com-
miffarierne : fammaledes alla följande obfervatio»

ner och uträkningar.

Märkvärdigt år, at under refan* d. 6 De-
cember , var fkeppet Deptfords räkning i grad

19 min. Öftligare,an Harrisons Ur angafLon-
gituden , och fåfbm beftickens fel uti defla far-

vatten och Haf plågade altid vara Vafter ut,

men aldrig öfter, lafom nu, begynte alle at

mindre vårdera Harrisoks Ur. Den 8 Decem-
ber begårte hela Handels -flottan af 43 fkepp,

fom convoyerades af Deptford, at få draga til

Vafter * men Harrison fatte lig däremot, och
påftod uttryckeligcrt, at följande morgoui fkul-

ie man få fe öén PortoSanBo: detta övertalade
Capitain Digces , at icke andra fin kofa

hela famma ^Jag 5 men han tilbod Harrison,
at vådja fem mot en, at Uret gick galet. Herr
Digges hade orått och Harrison hade fpått

fant* ty den 9 Dec. kl. 7 om morgonen iyn-

tes Porto Santio) och alle lyckonfkade Harri-
son, famt tackade honom for det de blifvit få

val ftyrde. Detta berättade Cap. Diggrs ge-

nom oref til Fadren Harrison ifrå Madera, dit

han anlände tre dagar förr ån et annat Krigs

-

flcepp, fom den 8 November gick ifrå Port-

mouth, men hade farit vilfe uti fin rakning,

och fedan mtft vånda om. Ifrå Madera fort»

lattes refan, och HarPvIson gaf vid handen,

huru fnart de Ikulle få fe Antillifkc Öarne: hans.

loftc
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löfte träffade in > men Deptfords rakning var

da tre graderakter ut, ochfomlige fkepp felade hela

fem grader. Efter ankomften til^r/Ä^/verifice-
radesUretgenom Solens motfvarande hogder, d. z6
Jan. 1761, och Longituds-fkilnaden fants dårafut--

komma f tim. z m. 46 fec. fom år allenaft t fec. min-
dre ån denofvan anförda, och fåledesmifsvisningen

20 gångor mindre, ån Parlaments-adten utfåtter.

Om den obferverade Longituden, fom Herr
SHORTupgaf, vore aldeles fäker, få hade det-

ta prof varet decififtj men på det forfoket (kul-

le blifva tilråckeligt, beflot unge Harrison,
at repetera det famma på återrefan och dårige-

nom verificera den fundna Longituden. Han
och Robison gingo om bord på dubbla KongL
Slupen Merlin: d, 13 Martii iy6z möttes Krigs-
fkeppet Effexj fordt af Capitain Schomberg,
hviikcn dagen nåft förut hade pafTerat Ä/#y-bå-
ken, och fåledes var fåker om fin Longitud*
men denna Longitud var aldeles den famma,
fom Uret gaf, afcfå var Urets riktighet ogon-
fkenlig. Merlin råkade dåruppå uti en fvår ftorm,
få at Machinen mycket fkakades uti det lilla

fartyget, och Urets gång vardt dåraf retarde-

radt, icke defs mindre felade Uret den z April
1761, vid hemkomften til Portsmouth, ej mera
år 1 min. f4f fec, fom år fecund mindre*
ån A6ten utfåtter for zoooo P. St. prxmium.

Nu ofverlemnade Longituds* Commiffionen
alla Obfervationer och dåraf gjorde uträkningar
til trenne Aftronomer, at hvar for fig genomfe
dem och inkomma med fine utlåtande: DefTe,
eller Commiflionens Ledamöter, tyckas icke haf-
va varit Harrison bevågne$ ty man gjorde

honom



12 i7^J« Jan. Febr. Mart.

honom 4 inkall, af hvilka 3 voro fa fvagc, at

de knapt fortjente befvaras, och ganfka lått

förlades 5 men det fjärde var afmera vigt. Dä
Uret for afrefan fkulle verificeras, tögos mot-
fvarande Sol-hogder, år 1761 d. z8 Ö&. d« z

och 6 Novemb. och vid utråkningarne har man
nyttjat den forfta och fifta dagens Obfervatio-
ner y men om de fom gjordes d. z Nov. hac^c

Wlifvit intagne i räkningen, fkulle dåraf blifvit

en mårkelig (killnad uti utflagen, emedan fam-
ma dags obfervationer icke träffade in med de
bagge andras, eller olika corre&ioner på Urets
gång upkomma, nar två och två af delfe treri-

ne dagars refultater jämföras. Man fick alle*

naft 4 par Obfervationer den z November, ty

himmelen var icke vål klar och måft mulen 5

håraf blefvo famma dags obfervationer forkafla-

de, oaktadt alla 4 paren gåfvo Middags-momen-
tet inom famma fecund$ ty Aftronomerne er-

fara altid ofåkerheten uti Middags - momentet
få fnart luften år full med dunftcr och Solens

fken uptages igenom tunna moln. Defla om-
ftåndigneter fororfakade mycken (kriftvåxling

imellan de Lårde , och fåfom , uti dylika til-

fållen, de okunnigare ofta ftrida håftigaft, och
cn Aftronomifk urfkilning icke år hvars mans
höfva, åfven ibland Geometrer, utan beror up-

de Longituds - Commiflionen uti någon ovifshet,

famt beflot den 17 Aug. 1761, "at dc gjorde

"forfok icke gjorde tilfylleft, utan at Uret ån

"en gång fkulle profvas på någon j*efa til Ame-
"rica. Men fåforn Harrisons Ui*var et gan-

"fka nyttigt påfund, få fkulle han undfå zfoo

farenhet och 6fhing, få ftanna-

P.St.
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"P. St. (10831 S. R.) uti belöning, nämligen
* 9

ifoo ftraxt,och iooo få fnart Uret andra gän-

"gen återkommit* dock fkulle dennafumma af-

"räknas på det Prannium,fom Harrison feder-

"mera kunde d6mas at fortjena efter Pariamen-
f?
tets A&, och i ofrigt Uret vara Publicum til-

lhörigt. Harrison hade utan tvifvel rått til

kalfva fumman af den ftörfta utfatte belöningen,

efter Parlaments- A&ens lydelfe * men erfor nu
famma fvårighet > fom vid ftora Prxmiers utbeta-

lande år vanlig: han nogde fig at mottaga ifop
P. St. och lofvade ofverlemna Uret til et nytt

profs anftållande efter 6 månader, hvilka nan
ville använda til några förbättringars verkftållan-

de. Sedan underftälde han Commjflion , at han
ingalunda ville undvika et nytt prof uppå Sjo-

uret -> men at hans krafter redan aftägit af ålder,

få at hans fyn vore ganfka fvag, och at han
icke förmodade lång tid vara ofrig for fig, hvar-

igenom utgången af hans långvariga arbete be-
rodde af Sonen 5

hvilkens lif och helfa under en
ny fjo-refa vågades jåmte Uret> han tillade, at

det vöre en ftor olycka for fig , och torde blif-

va en kånbar förluft for det allmänna, om refan

förolyckades. Håruppå beflöt Longituds-Com-
miflien, at hånvifa Harrison til Parlamentet,

och at medgifva honom fin recommendatiön.
Parlamentet forordnade med en ny A£fc, af d,

2f Nov. 1762, s "at Harrison, jåmte de mot-
tagne ifoo P. St. (kulle bekomma fooö P.St,
"(21661 S. R.) når han for Longituds- Com-
"miflionens Deputerade upgifvit en tydelig be-
"fkrifning om Urets inrättning, hvilken fkulle

"genom trycket kungöras, få at andre Urma-
kare
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"kare kunde eftergöra hans Ur. Men få fnart

'""nya och deciderande forfok blifvit gjorde, {kulle
"Harriso n, eller hans ratts innehafvare, undfå

"reften af de år i7i4lofyade premier efter ut-

"fatte vilkor. Imedlertid (kulle, til Harrisons
"fåkerhet, inga Inftrument af Longituds-Com-
'

'millionen mottagas , fom kunde brukas at må-
"ta tiden uppå Ijon, fä at han måtte åga tid

^och rådrum til vidare profs anrättande. Hår-
af kan flutas,at Parlamentet, fom til den afCom-
millionen anofdnade och til en del utbetalte

fumma af Zfoo P. St. vidare tildomt Harri-
son yooo P. St., hållit honom for en värdig

fokande til de uti Acfcen år 171 4 utlofvade

ifoooP. St., och at Parlamentet af de anftåld-

te forfök redan anfåg honom fortjent at und-
få halfva fumman, la fnart. han uppelibarade fin

( konft och fullgjorde CommilHonens forelagde

vilkor.

En få rättvis ynneft hos Parlamentet tyktes

fria Harrjson ifrån all fvårighet vid den f6r-

Cjente belönings utbekommande 5 men Longi-
tuds-Commiflionen gjorde honom, den 15 April

år 1 763, et ovåntadt hinder ; Commiffion begartc

af Harrison, at han under Commiflionens De-
puterades infeende ftulle låta vifle Urmakare,
lom dårtil kunde utväljas, förfärdiga famma flags

Machiner, hvilka federmera, jåmte Harrisons
Ur, kunde profvas och dåraf inhämtas huruvida

Sjo-uret kunde exequeras genom vanliga Ar-
betares fkickelighet. Harrison vederfakadé

denna vidloftighet,fåfom tillagd utomParlaments-
A&ens innehall, och förklarade, at han icke

funne fig förbunden til at låta gora nya Ur,
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och at undergå fSrfok med ..4cm, utan allenaft

til at fkriftcligen oeh mundteligen famt med fi-

gurer och ritningar förklara Urets conftru&ion,

få at andre Arbetare måtte forftä defs inrätt-

ning och dårefter kunna verkftålla dem eller éf-

va fig til deras förfärdigande. Men Lon^ituds-

Comihiflionexi framhärdade uti fitt påftaende,

och förklarade, at detta vore Parlamentets råtta

åndamål, och Aftens fanna orda-forftånd ? hvil-

ket föranlåt Harrison til at innehålla med all

förklaring éfver Urets fammaniåttning , famt at

hemfkjuta A&ens nårmare uttydande til fjeifva

Parlamentet. Hvad hårvid at Parlamentet fe*

dermera blifvit f5rordnadt, år ånnu icke bekant*

men fa vål af enfkildte bref, fem af Ängel&e
Tidningarne5 h^r jag inhämtat, at unge Har*
risön d. Z3 Febr. 1764 jeft til Bctrbadots, en
ibland Antillilka Oarne, éch den 1 8 Julii åter*

kommit til London, då Sj6*uret befunnits fela

allenaft f4 fecunder ifrå den rorelfe, fom Har-
rison efter fina obfervationer hade forefagt.

Påruppå har X#ongituds-Commiflion hållit eri

fammaokomft den 18 fiftledne September, och
befalt, at iooo P, St. fkullatii Harrison ut-

betalas, i kraft af defs befluFd. 17 Aug. 1762,,

Jfamt i éfrigt betygat fitt néje 6fver Machi-
nens tilråckcliga noghet.

Således tyckes Harrison mer och mer kun-
na hoppas delaktighet af det ftérfta utfatte Prx-
mium, om icke nya och oförmodade hinder kun-
na upvåckas af dem, fom torde afundas ho-
nom en få ftor vinft eller ijelfve icke hunnit
til lika fulikomlighet och vifshet uti fina forfok

för Longitudens; upfinngnde på- IjScu Tidnin-

1
garne
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fapie bara vittnesbord , at de Tom ånnu före-

rått Harrison någon ofåkerhet uti Urets
gång , hvilken kunde hårrora af köldens eller

värmans förändringar, fom velat draga Har-
risons egne obfervationer uti tvifvel, och fom
foreflå, at forfoken med hans Ur torde af en
flump blifvit få noge* åro entrågne ferfvarare

.til Herr Irwins projefterade Marin - ftol, hyil-

kén af Longituds-Commiffionen blifvit fårka- "

ilad, under d. 18 September, Harrisons S jo-

ur år oftridigt det vigafte hjelpe-medel at foka

Longituden til fjös, och detta Problem, fom
kofbat honom mer ån tretio års moda, år nu
åndteligen uploft.

Herr Irwins Marin -fiol beftår äf en lång

axel, med en flor tyngd uppå nedre andan,

och hvars ofraånda uphånges- nåra til ftor-maften,

-på lika lått fom enSjo-Compafs. Omkring fam-

ma ofre anda år en fiol rörlig, med efviäfå-
ftadt Télefcop. Denna inrättning gor, at en
Perfon kan uti famriia ftol fyfta med Telefcopen
åt de himmelfka kroppar och i fynnerhet tam-
meligen fåkert obfervera Immerfioner och E-
*merfioner af Jupiters Månar, oaktadt fkeppet

hvå.lfves uti Harvet.

Den bekante Aftronomen Mayer haroit*

tåknat Taflor for Månans gång få noga, at

man genom anftålte obfervationer uppå defs af-

iländ ifrå Fix-ftjernor kan finna Longituden, r

och Commiffionen gillade aldeles denna method
under d . x 8 September 1 764. Men både un-
derfökningen om Taflomes vifshet , de anftåldte

forfoks lyckliga utgång med fina tilhorige om-
ftåndigheter, och\ Herr Witchells method,

at
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Ät låtta de fråra rakningar-, f©m dåfvid bora

brukas, åro mig icke ännu kunnige: likväl år

otvifvelaktigt
5 at denna Praxis är mycket vid-

loftigare, ån med Harrisons Sjo-Ur,

Föregående berdttelfe har K. Academiens Ledamot)

Öbfervator Aftron, Regins i Upfala, Herr Malle

t

y

hvilken ock under Dejs viftande i London fjelf fett

Harrisons Sjö- Ur y utdragit utur Iranfka A~

ftronomifka Calendern för år 176jr, och K+ Aca-

demien har , i anjeende til -påfundets nytta och

namnkunnighet^ trodt den förtjäna et rum uti

Defs Handlingar.

INTEGRATIONER
Af Differential- aquationer y af förf(t

och andra graden^
ingifne af

DAN. MELANDER,

For år 17ff uti Petersburgifkä Nya Handlin-
garnes f tom5 pag> 2,38 och de toljande5 har
Hen* Kraft fpreftäldt en methode at in-

tegrera Differential - sequationer
5 hvilken han

kallar Methodus fe ipfam confirmans. At vifa til-

lämpningen af denna method 5 foreftåller Herr
Kraf t at integrera DifFerenuo^Uffeixntial-aequa*

tionen m .

m

— 1 ,y
%dx 2—x*yddy+n , n— i . x 2dyi

hvilkens integral han utfåtter genam sequationen
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Och emedan förenämnde djffercntio -diffe-

rential - aequation gifver en ifrån Herr Krafts
integral fkiljaktig complette integral, då den
famma blifver rått handterad, få har jag hår-
medelft velat 1:0 upgifva de fått, hvarigenom
forr anförde Differential - arquation rätteligen kan
integreras, 2:0 Gifva mina tankar tilkånnaom
Herr Krafts Method, och for det 3:dje vifa

huruledes den forfta af de Methoder, hvarige-
nom jag integrerat Herr Krafts Differentio-

differential - asquation , kan lampas til andra
Differential - sequationers integrerande

.

Problemet fom ftal refolveras, år då at in-

tegrera Differential-sequationen af andra graden*

#y
2dx 2—x 2yddy+bx 2dy 2 , uti hvilken dx dr beftändig,

At gora detta, antager man cequationen

yzztx™ , uti hvilken t år en ny variable ftorlek,

men m en odeterminerad beftåndig ftorlek, hvil-

ken fedan kömmer at detcrmineras , fom nedan-

fore fkal vifas. Hårutaf upkommer då dy~xmdt
-f- mtxm^ dx

y
ddy — x

m
ddt +mxm~ l dxdt

•4-m 9 771— i . tx
m~~% dx 2+m x

m~~ l dx dt =x™ddt+
Ztyx

m~~ ldxdt+m.m~i .tx
m~~2dx 2

.
) och dy2—

x™dt 2+zmt x
2m~~ldxdt+m *V 2 x2m

~2 dx 2
. Da

man uti den foreftåldte sequationen infåtter

defTa vården, få får man dåraf at 2 xlmdx 2 —
t

x

m+ 2
7x
m
ddt+zmxm

~ l dxdt+m.m—i .tx
m~2d^

+b x2 . ^^t 2+ zmtxlm^ Idxdt+m 2t 2 x2m
~rd^

ellera—m. m—i—bm 2 >t 2 x% mdx 2=tx2m * 2ddt+
z m*
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zm .b+7. tx
2m ± l dxdt+bx2m + zdt*. Och eme-

dan värdet af m år arbitrairt, allenaft det of~

riga därefter determineras, få låt vara a m+m~\
—b

m

2 zzo, hvaraf man hafverm~— -
1

; T~

då man fåtter n i ftållet for £+1. Dä defla

vården af m fåledes antagas 5
få får man efter

fkedd divifion med x2m+ \ differentio-difFeren-

tial-aequationen txddt+ zmntdxdt^k x dt 7, —q
ddt ndx bdt

eller— + zm—- + — zzo. li\ denna asqua-
dt x t

tion fom nu år integrable, år fåledes den af

Herr Kraft proponerade sequationen reduce-

rad genom foregående method. Åf denna sequa-

tion får man dårfore genom integration och
behörig correftion differential- xquationen af

forfta graden, log. ^7 + ^mn log.* + £log,f 2?

log. A 5
och då man går ifrån logaritmer til tal,

dt
ovationen

t
h
dt ,

hvilken xquation på nytt integrerad och

corrigeratL gifver integralen zz
. 1— zmn

— s — . Då man dårfore i denna sequatio-

%
nen fåtter i ftållet for t

n
* famt de förut

xmn
5

determinerade vården på my
få upkompier altfå

dårafdenna complette integralen på HerrKuaf t s

B z ^equa-

jeqvationen — . x
2mn

, t*=A, eller Ax"2Mndx
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*quaticm/=±** . (D*± V**+i+Cx* V™H,
uti hvilkcn D och C åro de beftåndige coef-

ficientcrne infiSrdc i ftållct for — och

nB
.H:S:F:

i "

—

zmn

Håraf finnes, at den krok-linien, til hvil-

kcn Herr Krafts sequation horer, år algebraifk

i alla de håndelfer, at Yan+ \ år et rationelt

tal 5 men återigen en exponentiäl krok-linie, el-

ler fom Leibnitius nämnde fådana flags linier,

en linca curva interfcendens 5
få ofta fom Ym+A

år en irrationel men poflible quantitet.

Men om Y<w+% år impoffiblc , få låt

y--an+ % — $Y— i, hvarigenom den fundna
integral séquationen ombytes i denna följande

zf . Låt fåledes<H

—

7*7=? J
-J

A E F . B
vara ==== + % och

E F x
, då man får jyquationen . (E .

z zy—

i

=/% uti hyilken man antager vårdet +^V/~i
Låt nu vara log. hvaraf j^=N% dl

N år
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N år et tal hvilkcns logaritm, år enheten, hår-

af får man fåledes = —

—

, och igc»

V— 1 V— 1

nom fubftitution af defla vården farilt af

logaritm, x1
i ftållet for v, denna ajquation,

xl\~: .

—

) +

F .
fN^-^-^+N-^—^^) =/% eUer

y * = *i . (E . Sin. log. ** + F Cof. log. ** . Hvil-

ken år den integral fom uti denna håndelfcn (kulle

finnas.

Dä värdet — # j/— i tages, finnes integra-

len på famma fått. Om det är bzzo, få arnzzi r

och ~y^Hf^5 hvaVaf integral-aequationen

nen fom då upkommer år denna /oljande

(C* * Diffc-

rential-aequationen hvilkens integral denna år

blir då aydx 2 ~x 2ddy.

Uti den håndelfen, at ä=:Ä uti sequationen

ay 2dx 24zzx 2yddy +bx2 dy 2
, få behofver man in-

tet infora uti folution den odeterminerade

eller uti denna håndelfen år>= i, hvilkct fin-

nes af sequationen a— m . m— 1— bm 2 znoy da

man fåtter i i ftållet Tor och a—b. Det fam-
ma finnes ock igenom fårfkildt calcul. Ty an-

tag yzztx, få år dyzztdx+xdt, ddyzzzdtdx
+ xddt, dy 2—t 2 dx 2+zxtdxdt+X2dt*. Hårat

B 5
up-



n 1765* Jan. Febr* Mart.

npkommer aequationen IT^b . t 2dx 2 ~x 2 tddt
Xnt xdtdx+ bx 2 dt 2

^ hvilkcn asquation då a—

b

och man dividerar fned x 2tdt gifver — +—

—

« x
bdt i c+— ~ö

5
hvilken aequation år denfammafom

den fornt fundna, då man i den famma fåtter 1 i

Mllet for m. Man marker ock at krok-linicn

,

til hvilken den foreftåldte aequationen horer, i

denna håftdelfen altid år algebraiflk.

Den af Herr Kraft propo.neradeDifferentio

differential - sequåtionen ay 2dx 2=x 2yddy+ bx 2dy z

kan åfven på följande fått integreras.

Låt vara N^rrj, då N år et tal hvilkens

logaritm är enheten, dåraf far man dy=Nvdv,
ddji— Nvddv + Nvdv 2

,
dy 2 =Nlvdv 2

, ochdå
deffe vården uti den proponerade sequåtionen

infåttas, - requationen aN 2vdx 2—x 2N 2Vddv 4-

x zN2v dv 2 + bx 2N 2V dv 2
, eller adx2 =x 2 ddv

4-i+ 1 • x 2 dv 2
. At integrera denna asquatio-

nen antager man dv-zzdx* hvaraf finnes ddvzzdzdx^

och dv 2 zzz 2dx 2
5
och då defTa vården infåttas,

aequationcri adx 2 ~x 2dxdz+ b-hi .x 2z 2dx z
, eller

ädx — x 2dz +£4-1 ,x 2z 2dx.

I r dt
Låt vidare vara xzz—5

hvaraf dxzz —— 5 och

adt dz. * z 2dt T c

£4-1 . . Lat nu vara ft-rzz^
tt t 2 t*

hvaraf dz— pdt 4- tdp, och b+i .

p

2 —p— a . dt

— tdpi eller— zz p n da man gor

$ n n

i+l
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. — ~\dp ~\ d

p

£+i:r». Antag nu p a =

—

C — T>
t »~~T + *

då det (kal vara Yan+l-> £ =
2» »

H —L+ £ ^°ch — 0- Hkaf up-
2» »

W/f <fo

kommer faledes —= " « 5>- " ===• • ua-

denna sequationen integreras och corrigeras, far

i , />-K3

man altfå ».log. f+w.log. A=— • log.^-^

dier a3»= ?3a. HåraffinnesÄ>*={~,

©ch i — ——z*=—— , nvarat
i—a*)** t m

I fåledes upkomraer dv— ~
"=rrr w

(-§ >
^i«AN . At integrera denna cequatio-

0-T)
nen fåttcr man —

j
= r, hvarutaf finnes ~ =5

A A</r

M", *= i? dxz—— — . t" 5 hvilka var-

ta^ rÅn+ I
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b

etkrdr

den gifva asquationen dv~~ ~T *

^

iSA^r - j&fr- ____
+• t t

f
a —— eller ^z/= ~~

*A^*A f _.iTr nK.r.i— r

rhn
adr

, , , /3 r̂ 3 ir— r— ~— ^ hvarar fufo rr— .— -— .

»A» i—r År Ai—

y

adr ndy Ä ,
-.- —

f
. Da man faledes integrerat1

Å. i

—

r y
och corrigerar denna aequationen^ få upkom-
mer dårar följande integral nXo^.y \n log. B ZZ

Q 73 *— .log. r— —-log. i^ r + ~ log. i— r eller
A A A

e — —, * ö —.*ri

A A A A A
,3

hvaraf, emedan a =<*— B^
n st-r;t^# i—-r=-

r—— r , hvilken sequation da man i

A A

Hållet f6r r fåttcr —I blifver S^=—

i

* I
*

_A]*.Ö+^
dler ^, = C^--Dli-«*

och då man uti denna fåtter de förut fundna

vården i Hållet for 0 och *, få upkommer

$^^^-m^^ ,
Mc*
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ock, då man fåtter E och F i ftållet for de be-

Händiga coefficienterne y
n
z=zxk • (Eat^^+:*

F* ^un +
*yi Hvilken integral fåledes år den

famma fom igenom den [förra methodeii fants.

H:S:F:
Uti denna foregående calcul marker man,

at sequationen ~A/|
Am= ~ gifver et dubbelt

p + f
varde uppå ty man får icke allenaft pzz

tt A^n B
- , fom uti denna integration antogs,

utan ock p=* . Bada defla vården åro

lika gällande 5 och bora båda uti folution anta-

gas. Då man tager detta fenarc varde, och
gor calculeii på famma fått fom forr år vift,

få upkommer — r — —
. r—i , hvilken

aequation då man i den fåtter de determinerade

vården uppå /3, eo, a, och r y gifver det an-

dra värdet uppå y
n

. Håraf finner man at detta

fåttet , ehuru något vidlyftigare ån det forfta

fåttct, hvarigenom den foreftåldte differentio

differential - sequationen integrerades, dock leder

til aldeles famma {lut, hvilket ock calculen då

den rått utfores borde gora.

Uti denna fenare integration har man anta-

git Nv
zzy, och därigenom vunnit det, at en

$f de variable åndeliga qvantiteterna kunde bort-

B f tagas
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tagas utur scquationen. Härigenom kunde fe-

dan den foreftäldte aequationcn åndteligen brin-

gas til en integrable^ forme. Jag bor härvid

med et ord nämna, at Herr Evler år Au£tor
til denna Methoden, at borttaga den ena af de

andeliga variable quantiteterne uti differential-

asquationer af högre grader och af vifla for-

mer , hvilka former han utfätter uti Tom 5.

Comm. Petrop. Men igenom fädan fubftitution

vinnes anda icke ältid det, at de pröponera-

de differential - sequationer af högre grader,

kunna därigenom reduceras til integrable former.

Af defla anförde integrationer finner man
fåledes, huruledes den af Herr Kraft på forr

omforniälte ftålle anförde integral til denna dif-

ferentio differential- aequationen , icke år den
fom borde finnas , och at problemet borde på
helt annat fått angripas, an på det fom Herr
Kraft upgifver. Vid Herr Krafts Method,
hvilken han, fom förut år nåmndt , kallar Sup-

fofttfo fe ipfam confirmans , får jag nu lof at

märka följande omflåndlgheter.

1:0. Denna Methoden fordrar, efter det

fom Au&or ijelf den famma befkrifver, at man
(kal antaga en åndelig xquation, fom inne-

begriper famma åndeliga variable quantiteter

med determinerade exponenter, fom den pro-

Donerade differential-^quationcn innehåller, hvil-

ket inhämtas af dels fupponerade integral- aequa-

tion axm ~byn
. Haraf följer fåiedes, at denna

methoden icke forr kan vara af någon nytta,

ån man kan gora en lådan fuppofition. Men
at integrera en differential- aequation, år ingen

ting annat, ån at finna en ändelig aequation>
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fom utmärker relation af famma variabla quan-<

titeter med fine determinerade exponenter. Ar-
ten utaf denna Herr Krafts method at inte-

grera differential-a^quationer år dårfore den, at

integralen hvilken fkal fokas , bor förut genom
fuppofition vara gifven > hvilket icke år något
annat, ån at man efter denna methoden,bor fåledes

förut, genom ordentelig integration finna den ande-
liga aequation, fom fkal fupponeras, och fedan på
nytt genom HerrKrafts method foka den famma.

2:0. Såföm uti all differentiatron, de bé-

ftåndiga quäiititeternes differential år ~o> altfå

bor ock hvaf och en differential -aequation af

forfta graden på fådant fått anfes, at til defs

integral, altid en beftandig quantitet bor tilläg-

gas, hvilken fedan kommer efter Problemets
art at determineras , och åt detta grunden til

all correction, fedan integration år for fig gån-
gen, utom hvilken den upkommande integra-

len år ofullkomlig. Och om den aequationen,

fom fkal integreras, år af andra graden, bor
man mårka 1:0 at en dubbel integration, och
fåledes en dubfeel corre&iön bor anftållas, forr

ån man kommer til en åndelig aequation y och
2:0 at den ena variable quantitetens differen-

tial, då man går til de högre graderne, antagen
for beftandig, gifver fin differential altid —o^
hvaraf altfå alla de termer, fom med den voro
multiplicerade, blifva och dårfore hafva
gått ut ur den proponerade differential- sequa-
tionen af högre grader. Håraf följer dårfore

,

at, om en differeiitio differential-aequation pro»
poneras, uti hvilken x^y och dy åro variable,
men dx beftandig , denna aequation en gång

inte-
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integrerad bor generelt innehålla nya termer
fom fkola tilläggas uti hvilka dx finnes, och
at famma aequation fåledes på nytt integrerad,

fkal gi&a termer, fom x ingredierar och hvil-

ka af den forfta integration hårrora, utom an-

dra beftåndiga^ fom af denna fenare correftion

upkomma. Då man efter defla grunder vil

fkårfkåda Herr Krafts method, fa lårer man
finna, huru litet den famma år lå.mpelig tU fit

andamål. Låt nu sequationen m.m-*i .y
2 dx 2 =i

nx 2 yddy+ n^n
m
^l^x 2 dy 2 integreras efter

v Herr
Kuaf t s method» Dårtil fkal man då antaga

aequationen axm zzbf , hvilkea multipliferad

med den förra gifver m.m— i.ay 2 xmdx 2
z=z

(nx 2yddy^n -n~ i .x*dyz) .by
11

y eller m.m—i.

axm
—% dx 2 zznby n— lddy+ n .t^ZTi . by

71—2 dy 2
,

hvilkens integral år efter Herr Kraft
tnax

m~~~ ldx~nbyni 1
dy. Men denna asqua-

tions fullkomliga integral (kal vara (max
m~

l+ A) dx

—nbf
— l

dy> hvilkens fullkomliga integral åter

igen fkal vara axm+ Ax—byn + B. Dårfore

uti alla andra håndelfer ån den, at då y blir

x med det famma blir —o, få fkal den fuppo-

nerade aequationen axm t=iby
u

vara oriktig, ty.

med det famma år då ax
m
-frAxzz by

m+ B

,

hvilket år omöjligt. Men at ingendera af des-

fa asquationer utmärker generelt den fokte in-

tegralen > finnes af de integrationer, fom efter

båda de foregående methodeme åro gjorde.

3:0. Med et ord bor jag åfven nåmna; at

igenom den foreftaldte aequationens redudion
til
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.tndx_dy i rdy*
til denna ^7 , fom Herr

nx y J y

Kraft ockfa hafver, ingen ting år utråttadt,

ty det år af fig fjelf klart > at integralen af

dy 2

termen icke utan fammanbindelfe med en

differentio differential - sequation , och for fig

jjclf kan fintias. Utan böra andra vågar forfo?

kas, och vifar det foregående, at de båttre ve-

lat lyekas.

I anledning af den method, hvarefter jag
gjordt forfta integration af Herr Krafts dir-

ferentio differential-tequation, och hvilken me*
thod mig ^kterligen icke förut af någon jpa

iadant fatt ar applicerad, får jag tiifålle at gif-

va tillika vid handen, at lamma method med
jnycken lätthet kan lampas til andra exempel,

T. ev Låt differential-sequationen af andra gra-

den aydx 2 -\-xd#dy-{~bx* ddyzzO) uti hvilken
dx år beftåndig, vara den fom fkal integreras.

Efter den antagne methbden hafver man
yzztx™, hvaraf fafom forr finnes dy—xm dt*fc

mxm— 1tdx,ddy=xm ddt+ zm x
m~~ 1dtdx+

m.m— 1 .x
m ~tdx%

. Då defTa vården infåt-

tas, får man at x
m dx*+ dxdt+ mx"1 tdx*

+b£^ydt+2bm xmH dtdx+m . rn^x b.x
m
tdx*

=0, eller a+m+ nz.m^l.b x txm <ix*—xm+ l

dxdt+zbmxm* ldtdx+bxm+2 ddt, hvilken a>
cjiiation då man fåtter 0+ m+m^^ .bzze, gif-

ver
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1 + 2 bm dx ddt •

ver -— -+-~jj-—o, hvilken a?quations

integration af fig ijelf år fåledes klar. H : S : F

:

Denna methoden kan åfven med nog lätthet

lampas at finna integrationer af vifla sequatio-

ner mtaf forfta graden, hvilka på annat fått

handterade ledde til vidlyftigare calcul. Låt

sequationen ay 2 dx <+bxn dx + cxydy— o blifva

foreftåld. Man antager $k yzztxm^ då man får

dy=zx
wdt+ mxm~~ 1 tdx, och fåledes sequationen

a x
2m

t 2dx-hbxndx+ ctx
2m +*dt+cw x

2m
t 2dx~ o

,

man gör då cm-^a—o , eller m——— hvaraf
c

upkommer bx
l
~% m~ l dx = —.

c t dt , eller

— dx—— c tdt hvilket fkulle finnas.

Denna methoden kan ock generelt applice-

ras til alla sequationer fom innebegripas under

denna form ayp dx+ %dx + bxyf
~ ldy~o

5 uti

hvilken p utmärker hvad man vi\ for et tälja-

kat eller nekat helt eller brutit, och X en fun-

étion afx efter behag. Låt vara fom forry—txv
\

då man får f ^^^x^^^dy^d^
-t-mx

m~ l
tdx, af hvilka vården aequationen

efix^dx + Xdx + b x , t?*~
l x
mP~m xmdt +

m b x\ t*~ l x
m?-m xm

~ l tdx = 0 eller

ttU. t* f*dx+

x

d* + ***** 1 hvar-

af
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af då man gor a + mb~0) eller m— ~ ce-

Xdx
quationen i—<tp ~tp

~
ldt upkommer, hvilken

bx T"
sequation fåledes genom quadraturas giftes.

At integrera alla a^quationer fom begripas

under denna termen dxzzyV dx-\-Qdx^ utihvil-

ker P och åro funétioner af x, har Joh.
Bernouilli upgifvit. Denna formen bytes

om 5 då man gor^=^w
5 och n— i= *

9 fomhan
ock gifvit vid handen uti denna följande dv~i

vVdx-\~v*Qjlx) hvilken fåledes altid år inte-

grable. Om. au aequationen ayp dx + %dxr>\*

b/ 1xdy—o divideras med
?
och man fåt-

dx
ter få får man ay-~-*-y®7£dx+dy^$.

Denna fifta sequation horer dårfore til fårc-

nåmnde forma Bernpulliana dv—¥vdx-\-

v

m
Qdx«

Alla sequationer, fom pa fådant fått dependera

af forma JSernulliana, at uti dem år P~—

.

x
ktinna dårfore genom förenämnde method inte-

greras, utan at man behofver i deffa håndelfef
_j*6ra tillämpning af Bernoullis method.

Tro-
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Trop£olum Quinquekhum^
en främmande våxt

;

framgifven af

PETER JONAS BERGIUS.

Ibland en hop frön, fom Herr Direéteuren J.
E. L. Ehrenreich for 2§ år fedan utifrån

bekommit, hade et enda fro kommit at in-

blandas , fom , då dc ofrige om Våren 1763
grodde och updrefvos i drif- bank, åfvenfa qvick-

nade, och fnart nog utmärkte något ovanligt

och fallfynt, fårdeles når orten alt mer och
mer tog til at våxa. Bemålte Herr Directeur

behagade genaft: vifa mig denna rara ort, når

jag en gång kort derpå kom ut til honom på
Kongsholms Saltpeter- verk , då jag ftrax an-

höll, at han åndteligen ville nyttja fitt goda
handlag och vårda henne med befynneriig om-
het , hvartil han ock ijelf, fåfom ålfkare af Ört-

vetenfkapen, var förut nogfamt benägen. Vi
väntade fedan bagge hela den Sommaren at, fa

fe någon blomma, men forgåfves. Vi befloto

derfore, at hon i kruka Ikulle forvaras uti cU
dadt rum ofver Vintren, under hopp, at Som-
maren derpå få fågna ofs med det vi nu fak-

nat. Men en vårdslos Trägårds - måftare hade

rått få når gjort hela vårt hopp omintet, i det

han i flera dagar, juft uti ftarkafte Vinter-

kölden, lämnade rummet oeldadt, hvaraf denna
våxt vifsnade och tycktes aldeles vara bortfru-

fen. Icke defs mindre tog Herr Direfteuren

fig detma ort å nyo an, fatte, henne in i fin

egen
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cgtn kammare, och omlagade henne fjelf med
de laggiannaite handgrep, hvilket hade den goda
påfolgd, at innan kort nya fkort marktes utflä

ifrån roten. Defla fkott* koramo f]g fd^ledne

Sommar få fore, at de ute i luften blommade
och buro mogna fro: Nu, fedan fena Höften
kommit, och denna ort "blifvit inburen uti el-

dadt rum, flrår hon nåftari lika frodig, och flår

up nya (kött ifrån roten * hvaraf jap fluter,at

defs rot måtte vara perennis eller af ifrån år

lefvande, efter de fa kallade bienna eller tu-'

åriga, våkteraltid do bort fedan de fatt mogna
fron. Troligt år ock,at denna våxt kan efter-

hand lått nog blifVa vand at tåla våra Vintrar*
efter hon på forfta året ej förgicks af forberoi-

de ftarka vinter -kold.

Jag torde for Kongl. Academien få upvifa
en accurat Ritning (Tab. X.),.jåmte en fullftån-

dig Botanifk befkrifning, gå denna meranåmnde
ort, fådan fom jag den efter det lefyände cx"-

cmplaret författat.

TROP^OLUM {quinquelobum) foliis pe~
tiolatis quinquelobis, petalis dentatis.

^ Descr, Tota planta glabra. Radix peren-
nis, fibrofa. Qaules bini ex una radice, limpli-
ces, flaccidi, teretes, glaberrimi, fuperne bifir

di, undique veftiti ramulis & petiolis, Rami
breviffimi, axillares (e quavis äxilk petioli)^
fubnutantes, foliiferi & tandem floriferi. Pe«
fioli alterni, longiffimi, patentes, fiexuofi. Mia
glauca, lato-ovata* quinc|ueloba, mafgine undi-
3ue inflexo crifpo, quinquenervofb - venofa

5

eflexa, ad bafirf petiolo anneXa. Pedunculi p
xillare^, folita^ii^ uniflori, fioiibus duplo lon-.
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giores. Cal. Perianthium lutefcens, monophyl-
lum, quinquefidum

5
acutum, crefto - patulum

,

cornutum 9 deciduum : laciniis ovaro - laneeolatis}

tribtis luperioribus latioribus, fubplicatis, in-

flexis, bafi cornu reéto 5 conico, longitudinc

calycis. CoUoll. Peta/a quinque unguiculata,

lutea, ere£to patcntia5 ad divifuras calycis in-

ferta: duo fuperiora minora, änguftiora, cunei-

formia 5 fubintegerrirna, calycc paulo longiora*

fubrevoluta* tria inferiora ovata, obtufa, pa-
tentia, apice dentata, bafi ciliata, unguibus li-

nearibus longitudinc calycis. Stam. Filamenta

% 5 fubulata^ ere&o-ixiflexa, fubsequalia, calycc

duplo breviora. Anther* fubrotundse, fubqua-
drangulares 5

quadriloculares 5 ereftx, fubpedi-

cellatar. Pollen (oculo maxirtie armato vifum)
pedunculatum : veficulis conum truncatum
(fig. 2.) referentibus. Pistill. Germen fubro-

tundum, trigonum. Stylus fimplex 5 longitudinc

ftaminura. Stigma trifidum5 acutum. Pericarp.
CapfuU 5 ovätas 5 rugofaj, fublunatse 5 conniven-

tes, ar&e cingentes femina. Sekten unicum in

quavis capfula, ejusdem formas
5 profundc ru-

gofum, tertia parte minus quam Tropasoli ma*
ximi.

Ehuru jag hos en vacker hop BotanifkaAu-
ftorer, fom jag nu har tilhands, flagit efter

denna Ört 5
finner jag den likväl ingenftådes

uptagen eller nåmnd, likafom jag ej heller kan
fäga, på hvad ort hon våxer vildt. Hon år

annars tydeligen fkild från alla fina {lågtingar,

medelft de kannetecken jag i befkrifningen an-

fort. Den endafte, hvarmed hon i haft. fkulle

tyckas ha någpn likhet , år Tropaolnm pertgrimtm

.
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från Peru % den Louis FEUiLLéE både tydeli-

gen bcfkrifvit och val afritat. Men på Tro-
pseolum peregrinum åro folia umbilicata, då

petiolus på denna år fåftad vid bafis uti bräd-

den af bladet. Sjelfva bladen på Peregrinum
åro långt mera infkurne, ån på denna. Defs-

utom åro blommorna aldeles olika, ty på Pe-
regrinum åro de underfta blombladen eller petala

ganfka ftora och djupt infkurna, men de 3 of-

verfta åro få fmå, at de allenaft hafva 2 liniers

långd, då deremot de z ofre petala pä denna
blomman åro något mindre ån de 3 andre, hvil-

ka allenaft åro taggige (dentata) i ofra kanten.

Från alla de andra bekanta flagen af detta ge-
nus år hon tilråckeligen fkild endaft medelft

bladen, hvilka på dem åro umbilicata eller fåv-

ilade vid petiolus i centro, utom det at petala

i Tropaoh majori eller den lå kallade Indianfka

Kraflen åro mera ciliata ån i denna, och ger-

men på den famma år femkantigt, då det i den-
»a år trekantigt, m. m.

Sluteligen torde ock följande omftåndigheter,
fom i befkrifningen icke kommit at inflyta,

vara nödige at anmärka,

1 . Cornu Ne&arii år på denna växt ftun*
dom dubbelt, hvilket dock år lållfynt.

2. Smaken och lukten år aldeles enahanda
med den Tropseolum majus har.

3. Hela orten, fom år glatt, ar befynncr-
lig dermed, at Petioli åro |å flexuofi, at hon
kan nyttja dem fom cirrhij for at fåfta fig

med.

C % 4
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4. Innan blomningen fker, år calyx jpa

våra andra bekanta Species Tropxoli ganfka:

ftarkt fammanfluten 3 men på denna våxt hän-

der altid, at calyx f5re blomningen år mellan

fina flikar få open , at man lått kan fe Stamin%
och det åfven uti de fmårre blomknoppar.

RÖN,
Om Sjukdomen NOMA

y
och Chmchtna

Barkens nytta emot den/amma^
ingifne af

GABRIEL LUND,

TkToma år en ijukdom, fom ofta befvårar och

J\l dödar barn, hålft: de , hvilkas foråldrar åro

iL T af ringa vilkor, hvilka lefva uti en in-

ltångd och elack luft, hafva liten kropps- ro-

relfe, och födas af ofund, hård och falt fpis.

Herr Archiatern och.,,Riddaren vi Linnc
kallar hånnc *) Norna. tflcus carnes integumen-:

fnque depafcens, cicatrtcem inducens.

Det år icke min forefats, at vid närvaran-

de tilfalle utreda, om denna ijukdom år den.

fajnma, fom Eugalenus .**) kallar Carcinoma^

ctler Baron van Swieten j) Cancer aquaticus

(Waterkankcr) , eller Balth. Brunnerus ~ff)
malum

*) Genera Morborum p. 25-. **) De Morb. Scorb.
Lib. p. m. 176. f) Comment. in Herm. Boerh.
aph. Tom. I. pag. 749.

1

ft) £>c Seorb. Tra<å*

p. m. 14.
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malum tnortuum> icke heller, om den varit af

de äldre Medicis kand och befkrifven, ty dår-

til fordras mera tid och mera belåfenhet, ån den
jag åger. Vederfpeiet af detta fenare vil jag,

jpek fä mycket heldre tro, fom man hos Hip-
POCRATES CELSUS **) Och C/ELIUS

1 finner Skörbjugg och Mjålt{juka vara om txyir*

annan blandade. Jag har endaft härmed velat

gifvä anledning til ljukdomens nogare utrönan-

de och mognare befkrifvande, i famma hopj>

fom tilforne, at det a£ KongL Vetenikaps A ca*

demien med vanlig ynneft emottages.

Redan hade jag med mifsnoje, inom tre

ars tid, fedt et barn i Skåne och åtta hår i

Stockholm omkeligen do af denna {jukdom $.

utan at kunna hjelpa dem, efter jag altid bléf

forfent kallad, dä jag åter 1761 i Junii månad
" blef anmodad, at befoka afledne Befokaren

Wetterholms Flicke-barn Chrijiina , 6 år gammal,
fom af nämnde (jukdom var plågad.

Jag torde fä infora af min journal, ord ifrån

ord, få val livad Modren mig om hannes {jukdom
berättat, fom hvad jag federmera fjclf fedt. Hon
hade f veckor tilforene fjuknat,med hetta, torft,

diarrhée , forlorad matluft , otydeligt uttal y

fomnlofa och qvidande. DefTe tilfållen hade
ftundom gifvit efter, men åter vifla tider til-

tagit. Tre veckor därefter, fvullnade hon 6f-

ver hela kroppen, utom buken 5 men denna
iVullnad förgick åter efter 8 dagar. Ögonen
hafva ock fom oftart fvullnat til, och åter öpnat

C
j

fig.

*) z Pradift. z Prognoft. & in z de Morbis imernis.

**) Lib. IV. Cap. 9. p. m. zi 5 .
***) Lib. III.

Chron. C. 4.
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fig. Då fvullnaden bortgått , hade en fvart-

bla qvifsla vifat fig på vånftra kindbenet, fom,

utan at vidga fig, hade futit i f dygn^ men
hade federmera på i:ne dygn få tiltagit, at hon
vid min ankomft den z juilii fants vara något
mer ån af en Riksdalers ftorlek*

Nu var tandkottet på vånftra fidan åfven

fvart- grönt och illa luktande, tånderne på fam-
ma fida utfallne, en tunn och ftinkande fpott

flot ftåndigt utur munnen 5 tungan , anfigtet och
låpparne voro fvullna; hon ville åta, men kun-
de for fvullnaden i munnen ej tugga på den fi*

dan, dar tånderne voro qvare. Hon var orolig,

om i hela kroppen, torftade, var utan fomn,
hade diarrhée, och var af den famma får i ftol-

gången 5 hon qved , var mycket mätt och dar-

rande, räckte händerna ofver hufvudet, grep om-
kring fig. Hon yrade intet, hade ingen fvett.

Urinen var rödbrun, Pulfen liten och häftig,

andedrågtén åf^enfå, dock helt lått. Redan
i i:ne dygn hade hon varit kall om händer och
fötter.

Jag befåg rummet dar hon låg, fom var

fuktigt, Upfyldt med ofunda och elacka utdunft-

ningar af flere matlags fom bodde i Tammarum.
Jag efterfrågade barnets förda Diset, och fick

til fvar, at det måft lefvåt vid falt ftromming

och fill, elackt fvägdricka och vatten. Sällan

hade det kommit i fria luften, utan måft legat*

eller då och då vaggat et af fina mindre fyfkon.

Någon tid forr ån barnet fjuknat^hade det varit

oluftigt, matt och blekpu&gt. Den 3:dje var

tilftåndet lika med förra dagens. Svartnaden

hade gripit mera omkring fig> ftigit up mot



17^5- Jan * $ebr. Mart. 39

ogat och ned åt hakan. Svarta fkar^an hade
pa fina ftållen gifvit fig ned, låmnandes cn o«f

nyggelig fvart-grå blandning, ej olik en fvart-

gra ej fammanhångande gyttja, fom gaf en genom-
trångande ftank. Pulfen var matt , ojåmn och
häftig. Samma dag om eftermiddagen affom-

nade barnet, oaktadt alla använda medel.

A t denna fjukdom rätteligen år en Sphace-
lus eller Gangnena fcorbutica, tviflar jag inga-

lunda. Sphacelus eller Gangrasna, ty fedan den
.fvart-blå fläcken börjat något utvidga fig,

gar altid en rodnad förut, fom til en fingers bredd
utfMckcr fig åt det ftållet, dit fvartnaden föl-

jer, hvilken fåledes år en inflammation, fom fe-

dan går til Gangrsen. Scorbutica år den^ ty

de förut upråknade orfaker, få val fom ljuk-

domens fymptomer, komma, til ftörre dplcn,

med fkörbjugg ofverens.

Det torde ej tilråknas mig, om jag, för båttre

ordnings fkull, delar denna fjukdom i 4 ftadia:

Det 1 rita, då barnen blifva oluftigc , matte utan

orfak #
) ,

blekpufiige ##
) och lukta illa ur mun-

nen, utan tecken til mafkar. Det i:dra, dä hetta,

törft, diarrhée, forlorad matluft , otydeligt ut-

tal, fömnlöfa och qvidandc inftålla $g. Defle

tilfållcn åro ofta mer eller mindre tilfamman

,

och mer eller mindre häftige. Det 3:dje, enar

den omtalte fvart-blå fläcken, til ftorlek af et

ftort knappnåls -hufvud, börjar vifa fig. Detta
Itadium är ofta kort, men kan ock utdragas til

6:tt dygnet, fom fes af den åfvan anförda jour-

C 4 nålen.

*) Vid. v, Swieten Comment. Tom. III. pag.601.
**) Vid. eit. Auö. & loc. p. 604.
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nalen
T

JDct 4; de, når fläcken börjar utyidga^
och fråta vidare omkring fig, med de tilfällen*

fom uti journalen omtalas. Dock defle fenare

rried någon iniTuinkning,fom båttre fram kom-
mer at nämnas.

Om denna jjukdotn ilal kunna botas , bor
det gemenligen fke i forfta och andra iiadierne *

ty fållan händer , at de Jjuka i d^t 3:dje och
4:de kunriå hjel^as. Dfcnna rliiil tänka och rin-

§'a årfarenhet ftarlimä aldeles ift med Baron v.

wiétens *) och Eugaleni ##
) meningar.

Det Vore fåledés onfkan vårdt, ät foråldrarne i

tid, och liiedan ijukdomén ånnti år i fiil början,

ville gifva det hos Medici tilkånna, på det dé
kunde vara defto mer forviifade om hjélp.

Hår torde jag få låf ät nårrina enhåndelfe,

fom vid detta tilfålle ej bor förbigås. I fammä
rum , fom rtiodrfen til det döda barnet bodde, be-

fant lig ock en annan Änka, hvars flicke-barri, i o åi*

gammalt ){juknade dagen eftéi* det ömtalta bar-

nets dåd , med fammä och enahanda fymptomer,
fom i andra fhidio finnas omrörde. Jag förmo-
dade ftrax fahitöa fjukdöm' vara ä fårdé, fom
det förra barnet haft, oA bad Modren med all

forgfällighet fkota flickan, då jag ej ville under-

låta ät biträda håilne med hjelp. Sedan Baroii

v. Swiétén %##
) förklarat Boerhaaves j-) och

Sydenhams i"f ) tankär öm Chinchillan, hade

jag tilforne utan betänkande brukat den, men
fruktlöft $ efter jag aldrig varit tilftades^ utan i

fifta

*) Gomment. Tom. t. p. **) In de Mörb. Scorb-

Lib. p. m. 177, ***) Gomment. T. III. p. S99-

t) Aphor» de cogn. & cur. morb. p*, m. 2,9$% §.

ti Sö. ft) Sed. VI. Gap. V. p. m. 35-1.
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Jift.a ftadiernc. Fordenfkul gafs nu denna Flicka

hvar dag ^ij CorticisPeruviani pulveriferad, och
en Julep, hvaruti blandades Spiritus Vitrioli

acidus. Sedan hon 6 dagar härmed fortfarit,

kunde val icke hindras, at ju den fvart- blå fläc-

ken vifte iig på halfen, under vånftra orat, fom
utvidgade fig til ftorlek af en tvåftyfvers (länt,

något aflångj men då jag låt beftryka fkårpan

omfom med Spiritus Salis marini och Vitriöli

acidus, fkilde lig fkårpan ifrån de kringliggan-

de frifka delar, få at den med ringa moda kun-
de borttagas, lämnande et rent får, famt Paro-

tis och Mufculus Sterno - maftoideus hlottlig- /

gande* Såret forbants med linfkaf och dige-

ftiv$ fedan med helande plåfter, få at hon pä
4:de veckan var laktj och har nu årret qvar

dar (kådan varit. Under det -at fåret forbants,

låt jag hanne en 8 dagar fortfara med Chin-
chillan,

Af denna och den förra liåndelfen finner man,
1:0 , at fjukdomen ej altid angriper tandkottet.

2:0, at ijukdomcn dödar, utan at fynligen an-

gripa någon af de ädlare delarne , fom ofta hän-

der i Gangnen, dymedelft at våtfkorne i krop-
pen åro af den gangrameufa fkårpan fordårfvade*

3:0, at fjukdomen forer fveda och oro med fig,

ehuru det angrepna ftållét år utan all kånfla.

4:0, A t den är befvårlig for dem$ fom {kola

umgås med de fjuka, i anfeende til den odrä-

geliga flank, fom medföljer, hvilken upfyller

hela rummet. f:o. At fvarta fläcken vifar fig

ibland bittidare, ibland fenare. 6:0. At det ar

nödigt i tid mota den famma. 7:0. At fjukdo-

inen kan igenkännas i fina forfla fladicr. 8;o. At
G j* den
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den ej år fmittofam barn imellan, om icke

praediiponerande orfaker förut åro i kroppen
tilftådes. p:o. At de fjuke hafva fitt forftand

til fifta flutet #
). 1 0:0. At de hafva irfctluft>

och vilja åta kort fore döden *#
). 11:0; At

operation eller utfkårning ej hjelper, då fkadan

fripit något omkring fig, emedan denna fjuk-

om ej exifterar utan af bortftåmda våtfKor,

hvilka fvarligen, och i den haft fom fordras,

kunna corrigeras : och åndteligen tzro, atChin-
china- Barken, förenad med Acida mineralia, åro

brukas i ijukdomens forfta ftadier. Det torde

hånda, at famma Bark i decoft utvårtes, jåmte
det han invärtes brukas ^ eller ock fint pulve-

riferad paftrodd, torde gora någon verkan i fifta

ftadierne, hviiket mig framdeles törde gifvas

tilfålle at få forfoka. De ofrige af mig férfokte

Medicamenter åro i Spiritus Vini Mercurialis

utvårtes; Deco&um faturatiff. Rad. Herb. Bri-

tannic. in -och utvårtes> Spiritus Salis Ammo-
niaci utvårtes 5 En blandning af Mel Rofarum,
T: ra Gumm. Myrrhse och Spiritus Vkrioli aci-

dus utvårtes; hvilka medel, ehuru kraftige de
i fig fjelf tyckas vara, icke något kunnat ut-

rätta, fedan ijukdomen kommit til någon hogd.

Håraf följer dock ingalunda, at ju defle upråk-
nade medel kunna, åfven i forfta ftadierne,

gora all onfkad verkan, om ej Feber och ftark

Diarrhée åro tilftådes , hvilka fordra fin fårfkilda

Cur; likafom det blifver en nödvändig fak, at

*) Cfr. Salmon Hedendaegfe Hiftorie VII. Deel

p. 918. **) ibid, p> 892. & Poupaät. Acad.dc»

Scienc. Tan 1699. Mem. p. 245-.

emot Norna, hålft om den

andra
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åndra barnens diset, luft och kropps -rorelfe, fa

fnart {jukdomen börjar märkas.

Jag bor ock fluteligen nämna, 1:0, at alla

de barn, fom jag fedt plågas af denna Ijukdom,
varit af ringa och fattiga toråldrar 5 och om den
fkulle träffa de förmögnares, torde någon för-

ut gången ijukdom, fåfom långvarig intcrmittent

feber m. m., varit orfaken, emedan de anförde

orfaker hos dem icke kunna hafva rum, om
icke brift på kropps - rorelfe* 2:0. At jag ej

fedt någon fullvuxen vara befvårad af denna
fjukdom, utan endaft barn. 5:0. At ingen af

defla barnen varit ofver lo år, utan ifrån 2 til

10. 4:0. A t alle varit af {jukdbmeai angrepne
antingen i anfigtet eller munnen, dåreft faret

fortärt, ibland nedre läppen och hakan, ibland

ofre läppen och en Hor del af kinden, famt

tandköttet och fjelfva tandlådorne , eller ock hal-

fen j men ej de ofrige kroppens delar. po. At
detta får aldrig blöder, men väl at nafeblod kan
under fjukdomen infinna fig , hvilken merendels

år tunn, blek och vattenaktig. 6:0. At de i

andra ftadio nämnde tilfållen ftundom ej vifa

fig, och at fåledes detta ftadium kan forfvinna,

och {jukdomen omedelbart ga ifrån det forlta

til det tredje. 7:0. At jag ej haft tilfålle opna
någon efter döden, men at rrovincial-Medicus
Herr Doétor Peter Unge nyligen diflequerat

et af denna ijukdom dodt barn, och berättat

fig ej hafva funnit inålfvorne til det ringafte

vara fkadde.
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AFHANDLING
Om UTHUS-TAK i Calmare

Hofdingedome:
miåmnad af

ADOLPH MQDEER.

§. i- ; ;

Med Uthus menas alla dc byggnader, hvar*

uti en Landtman förvarar antingen fina'

kreatur, fad, foder, redfkap eller andra

flika faker, och hvilka byggnader, få i anfeen*

de til orternas bruk i Riket > fom tilgäng på
åmnen, olika byggas och tackas* Således bräc-

kas til täckning: pä Gottland , Agh a), på
Öland och i Bohus- lån. Tång fönderhugg*
ne granveds -tråd c) och loffulla al-qviftar d)^

pa andra orter ror och (jo-fåf famt kummin-
ftjelkar e)> men på de flåfta ftallen fker tåcknifr*

gen med halm, eller torf o(A nåfver, eller bräder.

§. 2. I Calmare Hofdingedome åro alle filt-

nämnde åmnen brukelige* i fodra delen måft

bundna halmtak, dåniåft torf, och få brådtak 5

i den norra åter måft näfver-tak med häng,
dårnåft bråd -tak, få torf- tak, och minft halm-
tak.

§. 3. Denna ikiljaktighet och mångfaldiga

täcknings - fåttet i denna landsort har dårfore

gifvit mig anledning, at dårom gora mig när-

mare

s) Hr.Arch. och Ridd. v. Linn. Gotl. Refa p. 103.

230. Vet. Ac. Handl. T. 2. p. 181. b) v, Linn.
1. c. p. 97. Prof, Kalms Wåftg. Refa p. 92. 199.

c) Kalm l.c.p. io6? d) Kalm t c. p. 171. e)

Va, Ac. Handl T. VII. p. zs&
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mare kunnig, famt hvart och et fått under jåm-

forelfe ftålla, til hvilkcn anda jag ock antagit,

få vål en vifs varaktighets tid-, fom ftoriek x\\

täckning af vid pafs 6 alnars btedd och $z al-

pars långd.

§. 4. Takets resning eller råfining proportio-

neras på det fåttet efter hufets bredd, at antin-

gen % dåraf, eller famma tredjedel då^ aln från-

tages, eller "J af famma bredd med \ alns tiK
låggning, blifver takets h5gd. Den förfta pro-

portionen kallas Tredings -röjlning
, brukelig for

halm -och bråd- tak -

7 den andra Tredings -rå/i

cch et qvarter ifrdn, och den tredje Tjerdings-råft

med et qvarter til\ hvilken måft brukas, famt for

fådane tak pa hvilka nafver användes -

y emedan
förfta proportionen dårtil 'tagen gor at nåfvenv

fymker, åfven fom torfven, hvilket dock på
torf-tak hjelpes med dubbla mullråflor. Defla

proportioner åro likvifst icke få beftåndiga, at

de ju icke kunna tagas något ft6rre, men fål-

lan mindre.

§. f. Bundna halm -tak kallar jag dem, då
halmen med vidjor faftbindes. Deffe åro be-

fkrifne. och afritade uti Kongl. Vet. Academiens
Handlingar T, VII. p. 44f . fequ. och uti Herr
Archiatern och Ridd. v. LiNNés Skånfka Refa,

med hvilka de hår i Lånet brukeliga nåftan åro

lika, undantagande at gaflarne hår aldeles åro

uphuggne , hållas fore vara de allrabeftåndigafte,

famt kunna uthårda til 100 år, utan fårdeles

koftnad med omlagning, få vida de åro väl och
faft gjorde. Om et fadant fkall förfärdigas af
den ftoriek, fom uti 3 §» år nämnd, få åtgår

dårtil med- koftnaden;

8 Tjog
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B tjog Halm, å i<5dal.k:mt tjoget, dal. 128
Vidior och fprot, hvarmed halmen

faftbindes , och underlåggningen,

kan räknas til - - - 10
Tåckningslon, for 4 man på 2:ne

fommardagar, a 3 dal. hvar om da-

gen, då de fjelfve beftå lig underhåll 24
Nödig omlagning på 100 ars tid kan,

i utforas til - - fo

Detta tåckningsfatt brukas i fynnerhet på La-
dugårdshufen , och i fodra delen af Lånet måft.

§. <5. Lofa halm- tak med hång åro fådane,

pä hvilka halmen loft lågges, och ofvanpå til-'

hålles med få kallade Häng9 hvilka klyfvas af furu-
trindcr til befiorig långd, fkrådas eller (kalas, och
förfärdigas, fom Fig. p, 10 eller 1 1 g. o. vifar,

och fammanfåttas korsvis vid / Fig. tu 3,dåreft

de genombåras (fig. .1.9. 10^ och med en pinna
hopfåftas (fig. 6, hvilken ar få lång, at

den går igenom 2, i å 4 par hång tillika vid de-

ras pålåggning (fe fig. 3. /J, fom fker fålunda,

at de komma at ligga alternatim, få tått de

kunna, på émfe fidor om taket > de 2;ne ytter-

fta få hvar fina pinnar b. h. fig. ii 3.,hvaremot
antingen ftenar i. /, eller i deras ftålle en ftor

tråklump (fig, 3. i. i) hvilar, och defle hång
tiltryckcr, emedan de annars garna falla ned.

Öm trindet år ftort , fker klyfningen på det lått,

fom genomfkarningen fig- f * vid handen gifver,

då af et fådant trinde ^neftycken hång u.v.x.

klyfvas, men år det mindre, fig. 4, blifva dåraf

allena 2:ne, r. s. Den runda fidan af hången
eller
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eller ytan lågges merendendel? nedfor, eller

blifver under til mot taket, emedan rågnyatt^

net, fom då famlas til e,n enda linea r. s. fig. 10,

lättare rinner af från taket, hvarigenom mera
rota undvikes, ån om flata fidan lågges ner^ ty

då ftyres vattnet efter hela planen m. n. z. t. fig.tf.

Lika olågenhet år ock med de hång, fom år©

flata både ofvan och inunder (fig. 1 1). Af fam-
ma grund kan ock bevifas, at den trekantiga

hången (fig. p eller f . x.) år fördelaktigare ån
den halfrunda (fig. 10 eller 4. rJ, ty, vid råg-

nets påfallande ,
ftupar det lättare af de lutande

fidorne n, v. m. ^ig. p, men måfte mera blifva

qvar på planen m m* z. t. fig. <S. och fåledes för-

orfaka deflas fnarare forrutnelfe, ån de forras,

hvilket dock torde kunna tji en del hjelpas, om
de flåthoggos och rafflades 5 defsutom, om råg-

net faller fnedt, tager det allenaft på en fid*

m. v. fig. p. eller halfva hånge^, men altid

på hela hångens fida (fig. 6 eller 11). Håraf
fåljer, at den trekantiga, hången år den fordel-

^kti^afte, dårnåft den halfrunda, men den, fom
a bada fidor år flat, deri fåmfta, ej at förtiga,

det mindre fkog åtgår til den trekantiga, mera
til den halfrunda, och måft til den fläta, i fyn-

nerhet om den pores af mindre vuxen fkog, e-

medan den då pa omfe fidor måfte bortfkradas.

På någfa ftållen kan man få fe hång af annat

tråflag,»fåfom Al
Til halm -tak med hång åtgår: lika h:mt dal,

mycket halm fom til bundet halm- tak iz8
i8o ftycken fkrådda och fårdiga häng,

å 20 dal. Jiundradet - - 36

Transport 164.
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Transport k:mt dal. 164.

Tåckes på 2,:ne dagar, af 2 man om da-

gen, på förr omtalte vilkor, - - 12

Emedan hången ej ftår vid magt längre

ån några och tjugu år , fa utfores, for
'

omlagning med ny hång, något halm
och pålåggnings - arbetet^ i en fumma
på iqo år - - - ifQ

326
Om trindet, hvaraf deffe häng blifvit gjorde,

varit få ftort, at af ftoråndan blifvit 3:11c häng
(fig. f. u. v. a) och af lillåndan 2:ne (fig. 4. /),

få har til alla defla hång åtgått 144 ftycken trän,

af hvilka, på- ioq år, 80 ftycken kunnat til

brådfägning blifva tjenlige, och af fig kaftat i

det minfta 20 tolfter bräder, hvilka, å 6 daL
tolften, gifvit i penningar 1 20 dal. , en ren, fa fl:

omårkelig, forluft, fom oker detta taks dyrhet

in alles til 446 dal. Men blifva hången klufne

af mindre trän , fom troligen måft lårer hända,

måfte, i anledning af hvad ofvanfore år fagt,

flere .ti*ån åtgå , famt nämnde koftnaden och for-

luften långt ftorrc antagas. DefTc tak brukas

på Fåhus och andre mindre uthus i norra delen

af Hofdingedomet, åro dock ej mycket allmänna.

§.7. Torftak med ndfver <xh /pr61 åro myc-
ket brukelrge i Lånets norra del, få på hus

fom bebos, fom på bodar och vifthus, —Midt på
och ytterft af defla tak fåftes i fidåfarne d. d.

med et par trå - naglar (fig. 8. 1. 1) et bråde m. m+
(famma fig. och fig. 2), hvarvid takfåftan k. k*k

(fig. 2. och flere) antingen inMtes och faft-

naglas, fom fig. 1. k. m. och fig. 2. K k. vifa ,

eller
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eller irttappas och faftnaglas, fom uti 7 och 8
fig. k. i. les. Sedan detta ftedt, lågges fproten

(fe f-»'f och fälunda, at de hvila mot
taktaftan, hvilken dårfére har en ofverftående
kant (fe fig t. 7. *.; och dårofvanpä nåfren*. a,
fig. paralelt, med den fidan np, fom vant
närmaft trädet/;, och dårofvanpä torfVen, hviU
ken nederft hvilar mot mullråflen. Detta tak
beräknas til följande koftnad 4

f00 ftyck. (talade Tallfprot å <S"dal. i 00. *o
60 pund Nåfver, å 1 dal iöore pundet po
zfo ft.Torf, å l aln i fyrkant och 4-dfc>

ler 100 . „ u
T

f Män til defs täckning påime dagar och
farama vilkor , fom förut åro nämnde

Detta tak kan äga lika varaktighet, fom
föregående, hvad TorfVen beträffar
janjnford mot Magen, och emedan

f
af fproten, fa vida de ej for myc-

to af roafl upåtas, och lika mycket
af Nafrcn kan Vara i behäll under-
tö© ar , fa påfores f fprot och Nåfc
rer mom famma tid 1 omlagnirtes-
koftnaden, fom'» tillika mednyTorf
och tåcknings - 16ji# kan gör» tilhopa {40

i »ta/n t
CtU

r
Uk tåcktes ftöd bräder, fom

1 nafta § (kal vifas, och Ikullé beftiga til 180
daler, men fproten fpardes, få kund?, på IOo

S)«uL i-,
"n

P
8a

.

Tallar ätminftone 2,00 blifv*
tjenliga til fagning, och til det minfta 100
"

5 1
Ö toIf"

/)^om doek ej år tjänligt : fe Kongt Vet. Ac.K
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tolfter bräder vinnas, fom gor, a 6 daler tolften*

600 daler. Jåmnforas vidare defla bada tack-

iiings-fått, få blifver i detta fall hela fpiiu ilen

fjt daler och hela detta befkrifne Torf-taks
dyrhet fig beftigande til 872 dal. på 100 år.

Hårutorn måtte äfven följa, at, emedan fproten

lemna få oåndeligen många mellanrymder, fram-

för bräder, få år ock detta tak mera utftåldt

,ior dropp, ån et tak, fom år tåckt med bräder.

Yttermera, om detta tak jåmnförés mot halm-
taket (§. f .) ^ bor märkas, at, for torfven {kul 7

100 qvadr. alnar gråsvall på 100 år går bårt^,
fom gor en forluft af vid pafs fo daler, och at

merbemålte Torf-tak blifver 790 daler dyrare.

Felen, fom annars vid deffe Torftaks- täckning
begås, beftå dåri : at ej nåfren lågges rått h): at

fproten ej växelvis låggas med en flor -anda up
och en neder, och at de ej vålfkalas, hvarige-

nom de mera åro underkaftade mafk f) , famt
defsutom, at knaggarne ej blifva val affkurne,

hvilka genomfticka nåfren, fororfakande hål,

dropp och nåfrens fnararc undergång åndteli-

f^en,
om ej fproten låggas få tätt dfe kunna,

igger aldrig nåfren jåmt och ftadi^t, utan vid

hopkrympning bojes ned piellan fproten och li-

kaledes fororfakar famma, om ej itorre dropp.

§ . 8. Torf~ tak^ med nifver och bräder åro våj

6fver hela Lånet brukbare pä famma hus, fom
uti foregående §. åro nåmde; men allramäft

förekomma de i fodra delen af Lånet. Til detta

tak åtgår: 8tolf*
.- — .— — -1 .i 1 - » 1— . 1 . . . ..

g) Jåmnfår Bar. HÅrlemans Dagb. p. 160. och Hr.
Prof. Lidbecks Tal om Skänika Plant. p. 11. b).

Se nåftféwegäende noten f. i) Kongl. Vet, Acad.
Handl. T. Vit p. 146.

"



Iptfj. Jan. Febr, Marti- ft

8 Tolfter fåmre bräder, hoflade och til-

lagade, ä 7 daler tolften - - f6
60 pund Nåfver - - po
zfo rtycken- Torf * - , IO
Tåckningslon til famma och lika koft-

nad, lom i forefkrifne §. år utfått 30

Omlagtungs -koftnaden på 100 år år d"en^"
famma, fom vid forefkrifne tak, al»
lenaft, at bräderna torde vara- något var-
aktigare for maflc, hvarfore ^afbråd-
fumman endaft utfores, och gor , med
torfven fårat det mera - - « ifQ

I ofrigt galler hår famma anmärkning, fom
vid flutet af foregående §. om Torfven anförd
år , nämligen beräknandet af en forluft til fo da-
ler, fom oka detta taks omkoftnings -fumma på
100 är, hviiken då blifver 386* daler, alt k:mt.

. 'förf-tak med halm och firöt, finnas
icke i fodra delen, men litet eller intet i norra
delen af Länet, och det ej utan grund, eme-
dan torfven nödvändigt miftc rota halmen H)>
hviiken. for defs mellanrymder fkul tager el-
ler mera behåller vattnet, ån nåfren, och foij»
akteligen mera fkadar fprStenj i anfeende til
jamnforelfen har dock detta taks omnämnande
ej bordt utelemnas, Täcknings -fåttet år lika
med det uti §. 7. anförde, allenaft, at halm lig-
ger i ftållet for nåfver j koftnaden åf följande:
7 tjog Halm, å 10* daler tjoget - - tri
fQQ ft. Tallfpråt - ,

30

D 2, Transp. iaz

é) Bar. HÅrlema* L c.



j2 1765* Jan. Febr. Mårt.

Transport 14Z

Zfo ft. Torf - - - i o

J tåckriingslon kan utföras likafumma,
fom vid de andre torf- tak - 30

iFil omlagning på den determinerade ti-

den kan åfven tagas vid pafs famma
proportion j fom uti 7 eller nå-

got mera for halmen {kul och defs

iiorrc rota -

1S1

tfo

33*
Likaledes bor hår galla famma anmärknings

rörande fprot och torfven, fom uti bemålte 7§.
ar anföra, då, genom forluften af fprotens åt-

gång, detta taks koftnad på 100 år fig befti-

ger til 904 daler, och ,
genom torfven famt halm-

taks bruk i ftållet, 741 daler.

§. 10. Torf*-tak y med
}

halm och bräder^ nyttjas

åfven på de åboende hufen, dar mindre formo-
genhet och brift på nåfver år, åro likväl bland
de minft brukeliga > hårtil åtgår:

Halm och torf lika med foregående 110
8 tolfter fåmre bråder (§.8.) - - f6
Tåckningslon, lika fom uti 6. til iz

Omlagnings - koftnaden med torf och
halm, fom förut $ mtn for bråder nå-

got drygare ån i 8. §. , for mera r6ta

ikul af halmen genom torfven m. m.

(§. 9.)? .gör, jåmte afbetslon -

Den anförda forluften genom torHkåmingen
erindras åfven hår, nämligen yo daler, fom g6r
fumman til 396 daler, och detta tak 184 daler dy-

rare än halm-taket $. )% §Lu

.
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§. 1 1. Brdd-tak vifar 7 och 8 figuren; /. /.

yttcrfta brädet fåft vid takfåftan k. k. och faft-

naglad med trå-naglarne 1. 1. (§.7); z.z. under-

bräder , hvilka låggas få långt ifrån hvarandra >

de bchorigen tackas af ofver - bräderna y.y*>
foin åfven faftnaglas med trå-naglarne /. rr Se*
^an takfåftan bltfvit faft genom ytterfta och
medlerfta brädet, kan en man forråtta hela täck-

ningen, emedan bräderna vid pålåg^gningen ge-
naft ligga faft mot takfåftans upftaende kant k.

%• 7 y hvilket år forfta formonen af denna tak-

fåfta, och den andra år den, at under -bräden
ej behofva baras och faftnaglas, hvarigenom bå-

de tid fpares och defTe bråders fnarare rota und-
vikes. öfver-bråderna måfte vara ytor, hvarige-

nom det vinnes, at de ej flå (ig af Solens vår-

nia, faft de midt p& allena hafva en najjel i)§

och från rota genom flere naglars bruk aro be-
friade. Vid ryggåfen blifver detta tak på des
fått fritt från dropp, at alla bräderna på ena
fidan af taket jämt afftåras vid Ryggåfen (fig.

f. p. och fig. 8. u. /.), men på den andra lem-
iias de utomftående och oankurne (fig. 7* /).

Til detta tak åtgår:

6 tolfter Bräder til underlåggning , a

6 daler tolften - - - $6
6 dito Ytor a 1 daler iöore tolften - 9
Tåckningslon å, 4 Man på 2:ne dagar 24 ^
Petta tak varar mot 20 ar m)

y
hvar-

fore åtgången och koftnaden pä iqo
ar fåkerligen må utforas , fom for 5
nya tak , til - - - 207

, . \ V; 176
l) SeKongl. Ver.Äc.Handl.T.I. p.ip. m) KongC

Vet. A c, Handl. L c. p. ip.



Under * bräderna blifva behorigen rafflade och
ofver- bräderna eller ytorna Halade t, men, om
under -bräderna tillika blefvo hofiade, ågde de
någon mera varaktighet, emedan vattnet dä min-
dre af dem ynfops. Egenteligen brukas def-

fa tak i norra delen af Lånet, dåreit de nyt-
tjas, fä på ladör, forrt redfkaps-och andre fmä
hus. En del lägga ock bräderna helt lofa, famt
©tiaglade, och da hvilä de endaft mot takfåftan,
fedan den blifvit, fom fagt år, fåftad. Andre
åter fåftä ofver - bråden p.y< fig, it. å omfe fi-

dor om taket vid ryggafen med en på hvardera
ofver- brädet infkuren hake /. Dår man i fodra

delen af Lånet finner bråd - tak, åro de fpikade,
utan takfåfta, vid ryggåfen jåmt åf&urne och
dåråfvanpå , med et bräde långs åt åomfcfidor,
täckte. i

§. I ti Häng -tak
, medndfoer och Jprét, åro

de allmånitafte på alla (lags Uthus i norra delert

af Lånet (§. i)j men i den fodra icke fynliga,

Til dettas tackande användes:

foo it. Tallfprot * - 50
60 pund Nåfver - * po
180 ft. Häng * - - 2,6

Tåckningslon for 4 Man a i:ne dagar 14 ^
1 omlagning på ioö är med nåfver

(enligt §. §. 7. 8), fprot (§. §. 7. 9),

häng (§* 6) och tåcknhigs- kålbladen z$6

416
Forluften genom fproten (§. 7) 600 daler: li-

kaledes genom hången (§. 6) iiö dalen, tU(am-

man 7ib daler, och i jljnnfSrclfe mot bfådtak,

koftnaden 860 daler drfgare* men mot halm-

taket
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taket (§*f) P2,f daler. Täcknings * fåttet år

det famma, fom uti §. §. 7.6. år omnåmt, få-

lunda: at forft fåftes ytterfta och mellan -brå-

pälåggas fproten n n. hg. z. $, dåruppå nåfren

(fig. q. hvilken yttcrft vid gaflarne fram-

drages, at tillika tacka ofra kanten af vindfkeen

b. b. fig. 1 , åndtcligen dårofvanpå Hången g.g.

fig. 13, fom hopfåttas genom pinnan f7 en
del lägga åfven hången lola och allena hvilande

mot takfåftan. Underftundom brukas ock lån*

ga granbarkar, hvilka låggas långs åt taket med
inra fidan mot fproten vänd, i Hållet for nåf-

ven men allena af dem, fomdårpå, formedelft

mindre rad och lågenhet, aga brift. Granbar--.

ken ftår ej längre ån f . 6 a 8 ar, och blifver

fåledes omlagnings-koftnaden på den antagne tid-

längden aldeles få dryg, fom for nåfver, når

man tillika befinnar, at, idetminfta, f80 gran-

tråd hårtil mäfte åtgå , och genom afbarkningen
forfkåmmas , hålft ej mera ån en bark blifver af

hvarc tråd, få vida barken (kal blifva något ftor,

knaft-och hål - fri. De fel, fom vid taks tackande
med hång, nåfver och fprot, begås , åro de fam-
ma,fom i §. <S. nämnas, hvad hängen beträffar,

och, rörande nåfren famt fproten, fom uti7§.
omtalte åro ; men i fyiinerhet år nåfren hår (ka-

dad, om ej fproten blifva aldeles knaggfrie; ty,

aldenftund fol- vårman mera åtkommer, måftc

nåfren mera ila fig och gifva fig up. Vid rågn
återigen, faller den ned tätt efter fproten, da

hången trycker efter, hvarigenom hålen efter
' fådane , knaggar ' blifva få mycket förr och

den, med takfåftan dårnåft

ftorre.

D 4 §.i 3 .
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§.13. I anledning af alt foregående, följer*

at häng * tak med nåtver och fprot (§. It) år

det kojtfatnafte dårnaft torf-tak med näfverf

och fprot (§. 7JI mindre koftfamt, och få vi*

tkre i ordning: Törf- taket med halm och fprot

(§• p)> lofa halm -tak med hång (§. 6), torf-tak

jned halm och bräder (§. 10), torf-tak med nåf*

ver och bräder (§.8), biid - tak (§. 11), famt,

ehuru man räknar, det bundna halm-t^ket (§.f)
det minft koftfama och därjämte det vatraktH

gafte, Icke defs mindre lärer den ledfama va*

nan och plågfeden, få långe något enda tråd

gifves, vara egenteliga orfaken, at detta, filt*

jiåmde formonliga tak viti Lånets norra del kom*
mit i mindre bruk. A t halm -taken få ofta må*
#e rubba? vid infallande foderbrift, fom fpre-

gifves fkulle hindra deras bruk, tycke? ej gal*

la 3 ty man hjelper fig ju nu ändock fram, dar

inga halm -tak äro, och, på håndelfe tvårt om,
åro halm* taken få mycket angelägnare 3 ej el*

ler bor brift pa halm aga rum, fä långe tilfål*

len til mångdubbla upodlingar gifvas och oån*

deligen hårliga Måffar och Betesmarker ligga

halm t takens mindre fåkerhet for eldsvåda, når

få många andra orter i Riket, och otålige fler

Utom Riket, åro lika val därifrån befriade, fom
de, hvareft andra tak nyttja^ Det gar dpek
fkåligen an med $n del andre af defle mr be-*

fkrifne tak* men fom häng* och fprot* taken

X% I*, ä. 7) |rp måft koitfama och ikogen

utodande, få fortjena dé ock egentcligen den

ftoi ita \apmårkfamhe^ , i fyn;aerhet , fom bemålte

iiorra del af I4$£t defsutojn, igenom Tionde*
con*
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$:ontra£ten af år 1686 och 1694, på det for-

dårfveliga fvedjandet aldeles århällit fåkert pri-

yilegium. Et tak af den ftorlek, fom uti 3. §•

antagen och vidare befkrifven år, brukas g;e-

menligen på en Lada å et fjerdedels hem, at*

gå fåledes til tak - täckning på et helt Hem-
man, i flod af hvad uti <$. 7. och iz. §. årvift,

under 100 års forlopp, i det ringafte 3904 trån:

lågges hårtil, åtminftonc hälften få många trån,

hvilfca på Hemmanet kunnat åtgå til andra Uthus-

tak, blifver fumman fSftf, hvilket gor en aa-

fenlig forluft på några och hundrade Hemman
i Lånet, hvilken dock blifver annu ftorre,om

man anflår denna åtgång til et nödigare och
mera vinft af fig kallande behof, det må då
antingen vara bräder, fom förut antagit år, el-

kr något annat* men om til denna nåmde tråd-

fumma lågges hvad fom åtgår til Husbyggnad,
Gårdesgårdar,ellcr råttate deras fordårfveliga Hag,
vägars och broars omlagning , vedbrand, åtfkil-

lig forfålgning til närliggande Stader, kolande
til de i Lånet varande Bruk och utodandet i-

genom iorefagde fvedjande til flere fkåppeland
(kan hånda tunneland) årligen, m. m. o)y

få fer

det ut, fom denna delen af Lånet fnart nog
(kal komma i famma belägenhet, fom Slättbyg-
den i Skåne och flereflådes. Bruken afflanna;

det hopp man gjort fig om någon betydande
Bårgsrörelfe i Smaland f) förfalla, famt nog an-

fenliga deUr af Rikets lå nödige fkogs - produ*

P f fter

t) Til ex. Skogseldar, hvilka, fäfom olyckelige håndel-
fer, juft icke böra inberåknas; men likvift hår några
ar gjort mycken ftsufo, f) Inrike Tidning. N^<5

r för är 1761,
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&er nåftari fruktloft "forfvinna. Skogen {kulle
"dock anfenligen befparas, om Hangen klyfdes
•af ftérrc träd (§. men ån mera, om fprot-

nyttjandet aflades och andra åmnen nyttjades^
*R6r -och Sjofåfs-tak, faft fållfynta, årodock
ej ofynliga, ej eller nåfver-tak med grå-ften och
klappers hvad (kulle icke defla befpara trån och
gräsmark, om de kommo i bruk? Slutcligcn:

•hoppas jag ^ at de i denna karta Afhandling gif-

rte uträkningar
, ej mage anfes, fafom for drygt

upforde; emedan de fäkert altid, hvad forluften

bétrlffar, fkulle blifva dubbelt ftorre, om hvar
och en omftåndighet efterfinnades och i akt togs.

<
* Några Orters Geogmphifka belägenhet

omkrtng Urantburg,

underfökt af

NILS SCHENMARK.

Under det jag, ar 176 1, på hog befallning var

fyflofatt med Triangel - matningar och ob-

fervationer vid Skånfka Stränderna, tjenan-

de til Sjo-kortens forbåttrände, hade jag tilfålle

. at utröna belägenheten af några omliggande or-

ter, i anfeendc til Uraniburg på Hven , hvilkct

medelft Tycho Brahes ofortrutna moda med
obfervationer dårftådes, blifvit en hos Agrono-
merna ganfka..namnkunnig ort. Dct-arbete, fom
Tycho hår nedlagt, hvilket ock gor hans namn
ododeligt, vägledde ledan en Kepler uti under*

fokningen om vart Planet -fyitems befkaffenhet:
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åt Planeterna, icke fåfom de åldre Aftronomer

fnente, befkrifva några Cirklar omkring Solen,

utan Ellipfer, eller åtnrmftone fådana krok-linier,

fom mycket nåra träffa in med de Elliptifka.

Sedan Tychos flit fåledes lagt grunden til en

hufvudfanning i Aftronomien, fom Kepler ej

Utan mycken moda fedan uptåkte , blef det den
fortråffeliga Newtons lott, at af oryggeliga

Mechaniflva grunder bevifa, hvad hans företrä-

dare funnit vara enligt med forfarenheten. Som
<altfå granden til det fkick Aftronomien i fenare

tider århållit, blifvit lagd på Hven, och nyt-

tan af Tychos obfervationer fkulle ganfka myc-
ket forfvinna, om denna ortens belägenhet, i an-

feende til våra tiders namnkunniga Aftronomi-

fka Oblervatorier ej på det nogaite {kulle vara

bekant ; få har den omftåndigheten foranlåtit

Herr Picard, at år 1671 refa til Uraniburg, at

underfoka defs Geographifka belägenhet, i an-

Feende til andra orter, i fynnerhet Obfcrvato-
rium i Paris. Han har via famma tilfålle me-
dclll trianglar och en Bafis på oftra fidan af

Hven, om 1603 Toifes, utrönt laget och af-

ftåndet for åtfkilliga orter, fom på dennarÖ lujn-

• de tagas i ognafigte : och foq^ min Triarfgel-

fvite åfven innebegriper en del af de orter, fom
Herr Picard umferfokt, har jag ej bordt un-
derlåta at cfterfe, hvad utilag mina matningar
och obfervationer gifva, famt huruvida de kom-
ma ofverens med det fom Herr Picard > for-

Tedd med ftorre inftrumenter, tilforene funnit.

Jag har tyckt detta foretagande vara få mycket
angelägnare , fom juffc denna delen af min Tri-

angel -fvite, hvilken ftråckcr-fig ifrån Norrlka
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grånfetj vid Fridricbshall 3 anda til Cimbrishamn
i Skåne, forft bor med all noghet undersökas

j

då man federmera fa nordvåft,iom fydvåft^kafl*

i anledning af de förrättade matningar och ob-
fervationer, finna longitudén och latituden får

alla ofriga ftationer i nela triangel - fviten* och
fåledes få de hjelpredor til våra Svcnfka Sj6«

korts förbättrande, fom med defie matningar
biifvit påfyftade.

Uti Fig. 13. Tab. II. foreftåller medel-
limen af det fyrkantiga tornet, fom flår på hog-
den norr vid Helfingborgs V fpitfen af oftra

.
Kyrko-gafvelen på liven* R en punft, tagen på
fodra fidan ofvan på lemningarna af de vallar,

fom varit omkring Uräniburg, i det nårmafte
belägen i den linien, fom går ifrån Köpenhamns
Obfervatorium til mittlen af den ort, dar Slot-

tet flått. Herr Picard hade fin ftation hvaräft

forr varit midt uti Slottet a)\ men fom dar nu
var en djup grop efter infallna kållrar, få kunde
jag ej betjena mig af det Mllet vid matningen,

utan rnäfte fatta iland några famnar närmare e-

mot Köpenhamn > T en upfatt fignal pä en hogd
vid Glumslof , kallad BåhlhSgenj W en fignal^

på Ronneberga högar 5 O Köpenhamns Obfet-
vatoi ium > X fpiran på Malm5 Stads Kyrko-torn;

Y Obfervatorium i Lund 5 7t mittelen imellan

båda tornen på Dom - Kyrkan i Lund
5

til hvilr

ken Herr Picard fyftat Z en fignal upfatt

på Rörnle- klints cRE Uraniburgs "meridian;

AYB

4) Mcm. de 1*AcacL Roy. des Scienpes contenants les

ouvr^ges adoptex par cette. Acadeijw avanr fon

jrenouvellemeut „ en 1699. Torne IV.
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1

AYB Lunds meridian i QF, OC, YD, X£
åro lodråtta linier fåldaemotUraniburgs meridian.

Til' Vinklarnas mätning har jag betjent mig
af Herr Ekströms Inftrument om 7* tums ra-

dius, hvilket år befkfifVit uti Kongl. Vetenfk.

Acad. Handlingar for It ITJ
4

©. Vidhvarjefta-

tion har jag väl anteknat fynliga hogden af

de omliggandefignaler* men fom Inftrumentet,

hvilket är afdelt til hvar tjugonde minut, med
tilhjelp af nonius allenaft litvifar minuter, och

jag fåledes genom Microfcop efter ognemättet

måft döma om de mindre delar j få lönar det

hår ej mödan, at hafva affeende på den redu&iön,

fom fordras at bringa de obferverade vinklar

til horizontal plan, emedan ändringen ej år ftorre

ån några få fecunder, på hvilka jag vid mat-

ningen ej kunnat vara fåker. Jag har med detta

Inftrumentet afmått följande vinklar:

VQT«tf. Iså
.

QTV=7<S.f8.40.— 16'

QVTss6f.f<i. o.

TWV;=Z7. 3.10.—10
VTW=st2i.zf.o
TVW=2o.3z.o

XVW=rr7,2i. p
VWX-=pp.f8. o
VXW=ii.4o.jo

Emedan Uraniburg
ftation uti min Triangel
gafvelen V på Hven

,

ifrån år belägen i KW

XWY=si8.if 2<$

WYXrspf. 19.40
WXY=f6V 3. o

ÖVXÄ4f. 18.30
"

ÖXV=4i.37. o

QRT=<Jf.42. o
TRW=z4.i4 . o •

WRX=fp.f7. o
OYX-ae.33. o
XYZrrioö. if .40.

icke var någon hufvud*
fvite, utan oftra Kyrfeo-
hyilkén et ftycke dår-

få år nödigt, at vid

når-
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närvarande undcrfokning formera en Triangel-
fvite ifrån Uraniburg, få at Trianglarna blifva

QRW, RWY, RYX, RXO, uti hvilka nå-

diga linier och vinklar, af de obferverade bö-
ra uträknas. Jag antager forft QV — 1000, och
fom alla vinklar uti trianglarna QVT, VTW,
WYX, V.WX, VXO åro bekanta, fa kan
däraf proportionen imellan alla linier, fom inne-

fluta defle trianglar, finnas. Härigenom blifva

punfterna Qj> T och W gifna, och fom åfven

vinklarna QRT, TRW äro bekanta > få be-

finnes håraf, enligt trigonometrifka grunder, vin-

kelen RQT=?2 gr. 2 3 m. f6 f. RWT-t8 gr#
16 m. 34C Sedan vinklarna uti trianglarnaQRT,
TRW blifvit bekanta, och åfven liniernaQR
och RW uti fådane delar af hvilka QV inne-

håller ioooy få upkommer en triangel - fvite ifrån

punclen R nämligen;

QRW= 8p. f 6. 6 RXY=77°M i4
RWQ= 47 .

5-0.29 RYXrryS. if tf
RQW-42.1j.31 XRY1r24.21.21

RWY=i 27.21. 4.6

WYR=i 7 . 4.if

OXR=42.f7. 16

ORX= 45.48. 22

ROX — po, 14. 22

Vinkelen WRX år genom uträkning befun-

nen i m. 40 f. mindre ån han år oblerverad,

hvilket tsrde härröra af något fel i matningen,

fom jag ej med et få litet inftrument, ofta i

ftark blaft på hogländta orter, kunnat undvi-

ka, oanfedt jag vid hvarje ftation, förr ån mat-

ningen börjades, altid varit mon om, at hafva

noll - punden noga verificerad* VinkelenOYX
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ir efter uträkning 38 gr. 33 m. tof. Den fam-

tna är ock i Lund oblerverad 20 f. Herre*

Til utrönande af figurens ftållning, i anfeende

til Lunds Meridian, har jag nyttjat tvånne me-
thoder, då jag dels obferveradt Solen uti Lunds
vertical, fom gar igenom Malmö eller Romle-
klint 5 dels ock utrönt Solens afiiånd ifrån iam-
ma vertical genom Malmö* dä hon varit i ned-

gången. Til de förra obfervationerna^ har jag,

i brifb af Paffage-inftrument, betjent mig af

det förut omrörde Grad- inftrumentet , då Afvag-
nings- tuben ftäldes på Signalen och den rörliga

få jämkades, at Solen vid genomgående af den
yefticalen, i hvilken hon borde obferveras, paf-

ferade tuben. Men fom vid defle obfervationer

var nödigt, at på det aldranogafte hafva Inftm-
mentets plan uti vertical ftålining , få at då den
rårliga tuben vreds omkring., defs axis då be-

fkref en vertical plan och tillika parallel med
Limbus :\ och jag til at verificera Inftrumentets

verticala ftållning betjente mig af et fått , fom
tilforene uti ijfö års Handlingar ej år befkrif-

vit, få torde jag har kårteligen få anföra det

famma.

Jag f5kte på en hog pelare på Domkyrkan
i Lund en hogd AB (Fig. 14), til hvilkens

grund jag kunde komma, och flytte Inftrumen-

tet fä nåra dårintil, at fpitfen A fyntes under en
vinkel af mer ån 6f grade*\ SedwHårkorffet i den
rörliga tuben var itåldt på A , och båda Vatten-
paflens bublor imellan fina marken, utmärktes
med krita på muren pun£ten C, fom fvarade

emot Hårkorflet i Afvågnings-tuben. Vidare
ftåjdes den rörliga tuben helt varfamt på noll-

pun-
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pun&en, och fedan det fkedt, efeeffågi, ät Vat-
tenpaffen ftodo riktigt, och tillika Afvågnings-
tubens Härkorfs på fin punct C. Uti detta In-

ftrumentets Hållning- utmärktes en punft B på
muren , fom fvaradc emot den rörliga tubens
Härkorfs. Harpa vandes hela Inftrumentet om
på fin verticala axel, få at Limbus, fom förr ve-

tat åt vånfter, nu kom åt höger, och bada tu-

banta omkaftades. Når nu vattenpaflen fått

fin tilborliga ftållning, och rörliga tubens Här-
korfs ftod på A , utmärktes punften D, fom nu
fvarade emot Härkorflet i Afvågnings -tuben*

Omfider ftåldes den rörliga tuben på noll-pun-

£ten, och dä alt det ofriga var i (amma ftånd

fom förut, borde rörliga tubens Hårkorfs jnft

fvara emot punéfcen B, om Inftrumentets plan

nu ftod verticalt. Men om nu, rörliga tubens

Hårkorfs fvarade emot någon annan pun£t E$
utmärktes en punét midt imellan B och E?pa
hvilken den rörliga tubens Hårkorfs ftåldes 5

och fedan utmärktes pun&eit F, fom dä fvara-

de emot Afvågnings- tubens Hårkorfs; Til flut

fHldes Afvågnings -tubens Hårkorfs på F och
den rörliga tubens på A, då endaft det ftora

Vattenpaflets bubla kunde ftå imelkn fina mar-

ken. I denna ftållningen af Inftrumeirttet, jäm-
kades lilla Vattenpaflets bubla imellan fina mar-

ken, hvarmed verificationcn var fullbordad. Til

yttermera fåkerhet repeterades operationen ånnu
en gång med Inftrumentets omvridning och tu-

bernas omkaftning, då ingen ändring på lilla

Vattenpaflets ftållning bekofdes : hvaraf jag blef

forfåkrad , at Inftrumentets plan^ eller den plan

fom rörliga tubens axel vid omvridning befkref,

var
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var vertkal, då båda Vattenpatfen under det

femma hade fin tilborliga ftållning.

Ar 17Ö1 den 28 och 29 September, obferve-

rade jag Solen hår i Lund pa Obfervatorium

,

da hon var uti verticalen, fom går igenom Rom-
le-klint. Den 30 Sep t. den 1, 2 och 3 Ofto-
ber därpå följande, obierverades Solen i yertica-

len genom Malmö Stads- kyrkotorn. Ar 1764
den 24 Äug. nedgående Solens diftance ifrån

Malmö torn 62 gr. o m. o f. och den zy Aug.
61 gr. f m. of. Polhogdcn i Lund år tils vi*

dare hår antagen fy gr. 42 m. o f. och ftållnin-

gen af Lunds vertical genom Malmö Kyrko-
torn, i anfeende til Lunds Meridian, med til-

hjelp af den bekanta vinkelen XYZmo8 gr.

1 f m 2.0 G (fig. 1 3) befunnen af observationerna^

fom följer:

Tempus v<»rum

tj6 1 Sept.
t.

2
{
8,2o.i£.i9

29,20.1 1. 23
30. 2.ff. 2

O&obr.'
1. X4pfu4i

2. 2. fö. 22

3. Lff. 8

1764 Aug.
24. 7. 6. f i

2f. 7 . 3.21

Declinat. ! ©Azimuth

Z.jÖ- <SS.

O. 16

$.2,3. 18

5.

4. p.j-4

10.48. fN
10. 27.

60.2.^.36

60.z6.zz

47-fO- 2-f

47.4P. 39

Vinkelen BYX

47.49. 4
47-4P-47

109.48. 49
108. 5-4.15

47-49 -4
47.48- f

47. fo, Zf

47-49- ?9

47.49. 4
47.49.47

47.48. 49
47.49. ij

Medium 47. 49. zy

Af de bekanta vinklarna BYX 3347 gr, 49 m.
27 f. och XYR.S78 gr. if va. zf f. befinnes

E vin-
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vinkelen RYAs=n gr. ff m. 8 f. Onndårfö-

re uti Sphserifka triangclen RPY (fig. if.)P
fåreltåller Polen, R U raniburg, hvars latitud år

f f gr. f4 m. ir f. Y Lund} få år PR=34 gr.

f m. 4f f. PY= 34-gr - * 8 m - oc» RYP=f 3 gr.

ff m. 8 f. hvaraf befinnes vinkelens PRY fyll-

nad, eller vinkelen DRY=:j*4gr. 20 m. 4f.

Sedan denna vinkclcn DRY (fig, ij) blifvit

bekant, år lått at finna ORC— i<S gr. 49 m,

?pf, ERXrra* gr. f8 m. 4$ f. och FRQ=
o gr. 9 m. y'7 f.

Nu återftår at finna balis, hvaraf man kan

<ioma om trianglarnas ftorlek, få val fom ora

orternas ktitude-och longitud- fkilnad ifrån U-
raniburg.

"

Jag har val uti Stromftads Skåren

afmått en balis pä ifen •, men fom därifrån til

Ilellingborg år en fvite, bcltåendc af mer ån fp

trianglar, torde vara iåkrare at grunda Uträk-

ningen för balis, på jordens figur och ftorlek,

famt på de båft obferverade polhogder for def-

fe orter. Jag antager dårfére af Herr Picards
Obfervationer, latituden för Uraniburg == ff gr.

f4 m. iff. och för Köpenhamns Obfervato-

riumrrff gr. 40 m. 4f f. Är altlå latitud-fkilna-

den därimellan 1 3 m. 30 f. Under mcdel-lati-

suden af defle, eller ff gr. 47J m. år en lati-

tuds-grad, til följe af Herr Hjorters Tabel-

ler (b) 62ö8of Svenfka famnar, altfå år bafen

CR 3= 14103,0$- famnar -

Sedan man fåledes funnit balis, kunna alla

orters diftancer, departurer och latitud -Ikilna-

der ifrån Uraniburg finnas uti Svenfka famnar»

latitud -Ikilnaderna, efter Ö2<s8o| famn på gra-

;

den
?

'

.b) iion&i.Sv. Ver. Acad, Handl. 1741. pag. 261.
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den, reduceras til minuter, och fedan latituderna

finnas- Emot de gifha JUtituderna,fokes longi-

tuds - gradernas ftorlck i famnar, af n^fsnåmndc

Tabeller. Sedan infereras : fom en gifven lon-

gituds*grad förhåller (ig til 3600 fecund- mi-

nuter, altfä den fundna departuren til longituds-

fkilnaden ifrån Uraniburgs Meridian uti grader,

fom fedan reduceras til tid. På detta fåttet har

jag funnit for

Helfingborg
Uraniburg
Lund -

Köpenhamn
Malmö -

Latitude

Nordl.
Longit.

grader

Lpngit. fkilnad i

grader tid

rs. u§

fj-.40.45-

3fH 1

3f44§
3f47°

6. §
0. 0

29.38

18. if

6. 1 ÖV
0. 0.

1. fp.Ö.
0. zp.W.
1. 13. Ö.

Emedan nu Stockholm ligger öfttr om for-

fta Meridianen, tagen genom Ön Ferro, 3 y gr.

36 m. if f. (V), och Lund til följe af flercv ars

obfervationer på Jupiters månars formorkelfer,

Våfter om Stockholm 19 minuter i tid eller

4 gr. 4f m. få blifver håraf Geographiflca lon-
gituden for Lund» 30 gr. fl m. rf f. For
MalmöÄ 30 gr. 3P m. f2 f. For Helfingborg
= 30 gr. 21 m. 40 f. For Uraniburgs 30 gr.

21 m. 37 f. och får Köpenhamns 30 gr. 14m,

Vid jåmforande af Herr Picards mätnin-
gar med hvad hår anfordt år/, befinnes

E 2 Efter
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EftetUerr PiCARDS matning: Efter ofvm anförde:
O / oCRO= i6. 46. f*

- - • 16. 49. 39CRX— zp. fS. 30. - r - zp. 43
DR*- =f4 . 8 v j-o. DRY=j-4 . io. 4
FRQ^— o. 11. 10. - ' - - o. 9- S7
RO^r= 6p. ip. 10. ROY =6p. 8. z
ROX= po. 17. 3f. - - - po. 14, zz

ORttzzjo. ff. o. ORY— 71. 9 45
Herr Picard har funnit longituds - Ikilna-

den imellan Köpenhamn och Uraniburg 7 m~
if f. eller zp f. i tid 5 imellan Köpenhamn och
Lund 37 m. eller z m. z8 f. i tid. Bagge juft

lika fom jag. Latituden for Lund ff gr. 41 m.
10. C Diftancen imellan Uraniburg och Kö-
penhamns Obfervatorium 134P4 Toifes, elldT

14700 Svenfka fasnnar d): {amma diftance be-

finnes af deffe mätningar 14734 famnar och få-

ledcs 3 z famnar mindre. Diftancen imellan Ko*
£'enhams Obfervatorium och mittelcn imellan

,Unds Domkyrko-torn har Herr Picard fun-

nit IPP37 Toifcs elkr zi8fo famnar > jag har

imellan back Obfervatorierna i Köpenhamn och
Lund t^tt zt Szp famnar eller 3f Svenfka mil och

7P famnar.

Enligt Picards Obfervationer, borde Me-
ridian - fkifoaden imellan Paris och Uraniburg
vara 41 min. iofec. i tid: och emedan både han

och jag funnit den imellan Uraniburg och Lund
våra 1 m. fp fec. i tid, få borde flcilnaden imel-

lan Paris och Lund vara 44 m. 9 f. Men eme-
dan den fifta, igenom många fåkra obfervatio-

xitr, federmera funnits verkeligen vara allenaft

43 mi-

d) Xajflgl.Sv. Vet. AcIOlaidLl^o. pag. 209.
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43 minuter och vid pafs yo fecunder, hvilkct

ep annan gång fkal bevifas* få följer dåraf, at

både Uraniburg, Köpenhamn, Lund och Mal-
mö ligga ip fecunder i tid, eller vid pafs f mi-

nuter af en grad längre til Våftcr, ån man hår-

tals hållit fore.

Phyjiologijka Ron och Anmärkningar
y

öm de i Finland hos Almogen brukeliga

Badftugors nytta och Jkada

;

ANTON ROLANDSSON MARTIN,
Med. Cand.

Det år nödigt at väl kanna alt det, fom mån-
niffcan mycket nyttjar, iå til fin foda och
til fitt nöje, fom til fin hålfas bibehållan-

de. Badftugör brukas ganfka mycket af Allmo-
gen i åtfkiliiga af våra Lands -orter 5 men ål-

drarna it i Finland. De förtjäna dårfore få -myc-

ket mer vår upmårkfamhet, fom de i Ryfsland
räknas for en ibland de tre orfaker, "hvilkadår

fÖrkärta få många månnifkors lif<

Jag har någon tid viftats i Finland, imi&m
Ryfka grånfen, dar badande år maft i bruk,
ock fom jag tillförne hordt mycket talas om de-

ras badftugör, famt var ovan dårvid, gaf jag

noga akt pl deras befkaffenhet odl Folkets för-

hållande daruti, famt underftåller nu fwongl. Ve-
tenfkaps Academiens beprofvande de Ron jag

därvid gjordt, med de fölgder jag tyckt mig
kunna dåraf draga. E 3 inr



7o 176$. Jan. Febr- Marfc

Innan jag gar vidare, bor något nämnas om
de Finfka Badftug&rs inrättning. Det år bekant,
at de forna Romares Bad-hus eller Thermse vo-
ro byggde fom präktiga Slott, famt at dåruti

voro 4 (lags bad. Uti et rum, fom kallade*

Irigidarium^ badade man eller tvättade och fkolg-

de fig i kallt vatten. Uti et annat, Tepidarium,

var något varmt eller ljumt. Uti det tredje,

Calidarium^ fom var ån varmare , fkedde fornåm-
ita Badningen. Uypocauftum var det hetafte rum-
met, hvanfrän vårmen utdeltes til de andra. Hår
i Finland nyttjas endaft et rujtt, dar både kallt

och varmt vatten år tilreds. Deras Badftugor
tro fomliga med, fomliga och de flåfta utan
fkorften. Uti defla fenare fvåfvar råken omkring
uti ftugan, ut genom dörr och gluggar, iå lån*

ge de eldas* Ugnarne åro af grof Gråftcn>fom
<löck noga våljess ty slet år et ilags gråften,fom

hålles fore gifva mycket oos ifrån fig, beftåen-

de af ojåtnn blanning af gråftens-artenie,Qyarts
?

Spat och mycket Skimmer eller Mica. Uti
denna Badftuga, kan hettan okas eller minfkas

efter behag: det förra genom ftarkare eldning*

det fenare genbm dSrrens eller gluggarnas öpp-
nande.

Man brukar hår tvdnne fdrfkildta Jlags Bad,

nämligen torra och väta. De förra upkomma,
då Badflugan upeldas, fe4an hon en ^tid ftätt

oeldad, utan at mycket vatten kaftas på de heta

tignarna. Uti et fådant torrt bad blir få hett,

at Qyickfilfret i Thermometern går up til 60,

70 och 7f grader ofver frys -pUn&en, hvilken

fifta hetta varit den hogfta, hvaruti Folk kun-

nat bada. Denna hetta våtfkar icke, utan alt
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fom blir inhåmtadt, torkar. Et tag af 3 qvar-

cerslångd, (amt cn lika lang låder- rem , hafva

i 61 graders hetta blifvit | tum kårtare. J-Iet-

tan i denna torra Badftuga forer något bätfkt

med fig, af den ån ofordelade råken.

De vdta Baden upkomma, dels nåromnigafe
vatten kaftas t>å de heta ugnarna, dels ock når

månge dåruti oadat förut och flera dagar å rzir
hvarigenom mycket vatten blifvit kringftånkt,

fom upl6ft fig til ångbr. Uti defla våta bad år

hettan lindrigare, och har ej kunnat bringas hö-

gre in til 4f å fo grader på Thermornetern.

Alt fom dår inkömmfer, blir vått: förenämnde

tåg och rem blefvp jåmvål dåruti längre, ån

de voro förut.

Råkens cgenflcap år, at <$en år fkarp och bi*

tände på ögonen. Den lå^cr vara cn af orfa*

kerna til den i Finland gångbara 6gon*»§ukan

TriebiafiS) eller ogon-Hrens invåxt, m. m. Ro*
Jcen (kåmmer luften, Ott intet ljus kan dåruti

brinna Inftångdc kreatur hafVa d£räf ofta dodt.

Månnifkor blifva yra eller dåna af bad, fom form

rok med fig.

Hettans verkan på kropparna har jag utrönt

genom Thermometer och af Pulfen. I min$
Obfervationer om vårman i månnifkans kropp,
hvilka jag tilforne ingifvit til Kongl- Aeade-
mien '*), har jag vift, at våra kroppars vårme
til cn del beror af den yttra luftens befkaffen-

het, fom på dem verkar^ och berättat, at cn
frifk månnifkas varma år 36, hogft 57 grader
påSvcnfka T-hcrmometern, Men dä jag uti et

E 4 öigr*

*) Se lifta Qvartalet for naftlgdet år.
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6z gr. hett bäd hållit handen om Thermom**
ter- kulan

?
bar (^ickfilfret i röret ftigit til 38

a 3,9 gr. Lika fa, då den hållits på broftet el-

ler i a?m- hålen. Då jag långe varit uti bad-
ftugu- hettan, til forföks anftållande på andra
och mig fjelf, ehuru allenaft i fo graders bad,
har Thermometern i handen och arrn - hålen natt

40 grader. Min fot, fom i z års tid varit hogli

54 * 3f grader varm, blef i badet 5$. Uri-
nen, fom i fundt tilftånd aldrig gått ofver 36,
var efter Badftugangen 39 grader.

Tvånne fnfke ynglingar af 18 och en af 15*

ars ålder, förfoktes tvårme fårfkilda gånger: då

de en fturid varit i få hett bad, fom de kunde
tola, fteg Thermometern i deras händer och
arm - häl til 42 grader. En, fom var af mycket kall

natur, hade pa fig påls, uti en fQ graders het

Badftuga: hans hand fick 58, men broftetoch
aa-m- hälen 39 gr. vårma j hvarvid han klagade

lig biifva matt och ej längre orka ftå. Jag har

fedt barn, af z veckors ålder, i Badftugor af

fö til ff graders hetta forfta gången, men fe-

dan i hetare bad. Deras kropp undfick dar nå-

ftan
.

famma grad af varma, fom civ flor månni-
fka i måttligt bad, nämligen 38 grader.

Pulfen plågar på mig och andra medelåldri-

ga, på faftande maga och i fundt tilftand, flå 70
til jf flag inom minuten. Men i Badftugor har

defs häftighet kunnat okas til iif, 120 a 130
flag, Pa en 60 års Man drefs pulfen til 120

flag i minuten y men han dånade ock efter ba-

det. På en gäfle om 11 år, flog pulfen annars

So a po 5 men i badet 140 ä ifo fla^ i minu-

ten. Det år ei ovanligt, at man hår bringar
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fpada -barn i nåftan, famma hetta, fom fullvåxt

folk: deras puls-flag hafva val ej kunnat råk-

näs > men andedrågterne hafva varit ifo d 160

i minuten : de hafva i badet tyftnat fåfom half-

doda, och fomnat dårpå> men oformodeligen

åter kommit fig- Det år oforfvarligt , at fä

handtera defla menlofa fmå. Man tvättar ock
barnen d.efsutom tvånne gånger dageligcn om
Sommaren, och en gäng om Vintren, hvilket

de anfc for hogftnodigt* men det lårer ej fora

något godt med (ig. Af några exempel har

jag anledning at tro, det få ofverflodigt badan-

de år orfak til den ftarka obftruftion, hvaraf

fä många barn hår do, utan at kunna hjälpas.

Någre hafva dårfore, på min inrådan, Xiphördt

därmed. ipm**'

Af det fom hu anfordt år, fynes kkrligen,

at fådana bad (åtta en Feber -hetta i blodet,

hvilket ock af flere feber -teken fkonjes: få-

fom inflammemdt och rodt hull, en fvår torft

hos alla, en blåddrig Salive: tyngd och matt-

het, ofta med ftapplande gång : en ymnig fvett

:

en hetta, fom hos några befordrar, hos andra

fortager lomnen. Hettan bränner i hullet och
vil qvåfva andedrågten. Blåfer den ena på den
andra, fä bränner det på ftållet fåfom eld. Om
tvånne fkta hvarannan for nåra i badet, h^fva

de olägenhet af hvarandras hetta. Kan en fåT

dan hetta vara annat ån ohålfofam ?

TJtdunftningen okas florligen uti bad. Men
..porerne eller glandlerne tyckas fordra en vifs

grad af varma, til deras fulla öppning. Når
hettan år lagom ftark, vid pafs fo grader y dä

J$ utdunftningen fom ftarkaft ^ man blir fom
E y man
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man vore fmord om kroppen med oljaj Gland-
lcrnc fuga di eHer dråsa lofven af qva'ften til

fig> få at de håfta vid hullet
9 hvilket jag ej

mårkt fks hv4rken i ljummare eller hetare bad,

ehuru våt ovaften varit. De fom hafva hin-

drad eller fjuk transfpiration , mårka ej håller

detta lofvens vidhäftande eller dragande til krop-
pen , ehuru hett de bada. De fpå fig ock fjelf-

va intet godt, utan uptaga for et tecken til

ohålfa, når de ej få lofven at vidhäfta > da man
flår fig med qvaften, Detta vidhäftande år ock
deras vanliga prof til et lagom varmt bad.

Mjölken hos qvinnor forminfkas af mycket
Badande.

Urinen minfkas' få mycket, at de fom eljeft

lita den ofta och 6mnigt , hafVa .natten efter ba-

det litet eller ingen.

Xdnjletnx på finger •indarna marker man en

ftråHiet, då man gnider dem mot något annat

&alle på kroppen: de blifva af hettan törne och
fkrynklige, eller fe ut fom då man handterat

Ättika efler Kokfalts « fpiritus. Hullet eller finn-

net blir ock på andra ftållen flappt -ich fmi-

digt. Når det händer, at någon ej kan få ring

af fitt finger, af orfak at fingret Tvulln4t, il

går han i badftuga, och det flar då fålls» felt,

at ju ringen kan aftagas. Dc fonx bada efter

,ftafkt arbete, och atraf fått ftyfva lemmar,
Mnna fig muntre o&i vige efter bad : dåraf tor-

de ock den vighet komma, hvilken år allmän

hos Folkflag, fom mjeket bada. Menat hul-

let däremot undfår någon flapphet, år troligt,

och bevifes åfven af det Ron, fom Allmogen
.gjort,
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gjort , nämligen, at den fom mycket brukar
ada, åldras lnart> eller fer i fSrtid gammal ut.

Det märkvärdiga Ron, fom jag låft uti

Philofophical Transa&ions ,
£t månnilKan år litet

längre om morgonen eller da bon långe hvilat*

ån om aftonen, har påmint mig at enerfe, om
icke bad hafva en dylik verkan $ och jag har
funnit, både på mig helf och andre, at vår kropp
verkeligen blir utftrackt och vid pafs en tum
långVe ftraxt efter badet, ån förut.

Vanan gor mycket til, at man kan uthärda
få heta bad. Forfta gången tolte jag ej mer
ån 4f graders vånna-, men nu kan jag fordra-

fa
Äo, utan olägenhet. De flåfte fvettas fom

åft uti fo graders varma 5 men de fom långe
och ofta brukat heta bad, komma ej i fvett

forrån vid 64 graders hetta, och fomlige icke
ens då. Det år troligt, at defTas porer blifvit

af hettan få uptorkade, at de ej vidare kunna
göra tjenit.

Uti* torra bad , år 60 å 70 graders hetta drå-

geligare, ån 48 å fo uti et mycket vått och
Fuktigt, dar ångorna gora andedrägteabefvårlig.
Efter något fittande i det fenare, minner lig

mer hufvudvårk och matthet, ån efter et längre
viftande i det förra.

Når man fållan och i mattelig vårma badar,
kännes en mårkelig munterhet oéh lätthet i krop-
pen-; men tvårt om, når det Iker for ofta, i alt

for ftark hetta, och når man badar ftraxt eftef

maltiden. Groft folk plågar undertiden fpringa

utur heta badet och fvalka lig med limmande
i kallt vatten, ^ller käfta lig i fnon, hvareftcr
ile åter gå in i badftugan. Dock har detta mi
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p| ;$e rnåfta fbållen kommit utur bruk, och
jnan får derri fållan dårtiU utan belånings ty

forfarenheteh har ofvertygat dem om denna fe-

dens ikadelighet for haffan. I fynnerhet akta

de fig dårfore, (om hafva något utflag.

I Tavaftland, Savolax och Carelen brukas

badande af Allmogen långt oftare ån i Nyland,
nämligen nåftan.hvar dag, eller hvarannan. Men
i Ståderne har det i fenare tider kommit mera
utur bruk 9 jåmvål ibland dem, fom förut ba*

dade atminflone et par gånger i veckan.

Bårnfångs-huftrur låta itrax elda badftugor*

na, at bada fig ljelfva och deras nyfödda barn.

For de förra kan det vara nödigt, i anfeende

til fodflo-fmårtanj men ej for barnen, fåfom
jag förut nåmndt. De hafva åtfkilliga uptog
med barnen i badftugorna: de ftråcka ut deras

lemmar, likfom de ville mata dem, och gora

dåraf flutfatfer, om barnen åro trefliga eller ej:

de bemöda fig at bårttaga den fä kallade Bår-

ften\> en fjukdom beftående i åtfkilliga fynliga

hår-ftrån pä ryggen och annorftådes. Jag har

fedt dem fyffelfatta dårnled, och tror at deffa

bdrfi- ej åro annat ån naturliga hull - hår, ingomde
i hullets af hetta och gnidning utvidgade porer,

hvilka hår då af hettan blifva liyfve och fyn*

bare, emedan de defsimellan icke fynas.

Slutfatfeti om dejfa Bads nytta lårer nu lått kun?

na göras. De bekomma ej dem val, fom förut

hafva någon difpofition til feber, ty de uphet-

ta blodet ån mer ; ej heller dem, fom plågas

af vader, Mjålt- Ijuka och Mag-colique. Men
efter ofverHanden feber, då Transfpirationen el-

ler någon Crifis af utflag bor befordras, goffc
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'de god tjånft. Allmogen vet detta 3 ty når nå-

gon har Bölder, foker han at befordra deras

mognad genom bad: dår blifva de mjuke, me-
ra varige och kunna låttare éppnas. Bad bru-

kas ock med fordel for kliande i hullet, famt

når någon feber år n6dig til utflags utdrifvande.

Söm bad g6ra hullet flappt, få torde de ock
kunna nyttjas emot några Vark - patfioner; men
med varfamhet och endaft i de tilfållen, fom
Herr Profeflbr Haartman anfordt uti fin vac-

kra Bok om gängbara fjukdomars kånnande och
botande. ?V

Den ftorfta fkadå, fom få heta bad g§ra 5

Sr y at de angripa ögonen, hvilket jag af egen
forfarenhet funnit,* ty jag bar mårkt på dem,
fom eljeft hafva fvaga ögon , i fyhnerhét afbla-

grå fårg, huru de efter badandet fedt, få til

lågande
j
glas-5gde ut, eller fom hade égoncn

förlorat deras vanliga glans, til defs den efter

någon ftund åter hunnit infinna fig. Pa gam-
malt folk och pa barn märkes det båft. På
£n GåflTe om Ti års ålder, har jag efter tre

fårfkildta bad, gjort denna obfervation, och
fullkomiigen fått forvifia mig härom.

TILLÄGGNING
Vid den hår förut införda béräftelfen,

om HARRISONS
!
Sjå- Vr.

Sedan famma beråttelfe var aftryckt y hafva
Poft - Tidningarna gifvit tilkånna, ät Parla-

inefttet i Martii månad innevarande år beviljat

HarrIson hMftéh äf 'den utlofvade ftora Be-
15nin-
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loningen, eller en fumma af 10000 Pund Ster-

ling, dock at de z$oo P. St. fom han redan
undfått , raaftc. afdragas. Och emedan Han med
litt Sjo-Ur determinerat Longituden inom 30
Ängelfka Sjo-mil, har Parlamentet tillika for-

ordnat, at den andra hälften af famma belöning

eller fulla 10000 P. St. (kola til honom utbe^

talas, få fnart man genom förfok funnit, at dy-
lika Ur, fom efter Hans modell och forefkrift

varda förfärdigade af andra, kunna gifva Ldif-

gituden til famma noghet. Detta vilkö^ hvar-

til forfta Parlaments - a&en af år 171 4 ej gifver

anlednings fynes medföra någon vidlyftighet,

emedan Harrisons hopp til den äterftåendfe

delen af Belöningen kommer at dependcra af

andras fkickelighet eller goda vilja , fom kunna
afundas och ej gifva fig tolamod at, til Har-
risons riktande, anvånda på nya Sjo-Urs för-

färdigande all den flit och moda fom behofves*

om de, icke af honom eller fårfkildtblifvabelonte:

Troligt fynes, at Parlamentet ftrax ifrån bör-

jan palyftat et fått at determinera Longituden^

fom icfce allenaft (kulle vara fåkert, utan ock
ined dräglig koftnad brukbait for Sjöfarande^

ehuru detta fenare. icke blef uti berörde Parla-

ments- Aét tydeligen utfått. Nu årkånner Lon-
gituds - Comrniflionen få val fom Parlamentet^

at HarrisoNs Method år fåker > men de draga

i thrifVclsmal, om et få konftigt Urverk kan
eftergöras af andra, och utan odrågelig koftaad

för de Sjöfarande århållas.

Har Rfson har utfåft fig, at få tydelige»

förklara fammanfåttningen af fin Machine, at

alle fldckélige Urmakare {kola kunna därefter

for-
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fom af honom kan fordras. Herr Profeflbr Per-
ner, under fitt viftande i Ängland, råkade i

bekantfkap med en Skotfk Urmakare, vid namn
Mountaine, hvilken forfåkrade fig icke alle-

naft ijclf påfunnit alla konftgrepen utiHARRi-
$ons Ur, utan ock vara i itänd at dem efter-

göra. Konftnårernes ovilja, eller deras fom an-

ftålla forfålicn, tyckas akfå vara de endafte hin-

der, fom kunna uppehålla Harrisons billiga

hopp om den återftaende Belöningens århållande.

Utom detta, bar Parlamentet vttrat en be-

romlig benägenhet for de VetcnfKapers befoi>

drande, fom hafva gemenfkap med Styrmans-

Konften: i det 3000 P. St. blifvit anordnade til

framledne Prof» Mayers Arfvingar i Gottingen,

f5r de noga Mån - Taflor, fom Han uträknat, ocb
fcvilka fnart fkola af Trycket utgifväs i Ängland,

om det ej redan fkedt. Aftronomie, Geographie
och Navigation vinna af dém en betydande til-

v5xt, i det"Longituden kan genom Obfervationet

på Manen med tilråckelig rioghet determineras,

oåde på fjqn och fafta landet. HerrProfeäbrEt;-
LER i Berlin har ock århållit ^n lika Belöning

,

får defs egna Mån -Taflor. At Herr Clairaut
hårvid blifvit glömd * hvilken likvll billigt räk-

nas f5r den forfte , fom banat vågen til en rått

Theorie om Månen, kan hårrora dåraf, at Han
cj anmält fig uti Longituds- Commiflionen , eller

af någon annan mig obekant orfak,

Pa det upmuntran ej härefter må fattas, at ån
vidare förbättra Styrmans rKonftcn, har Parla-

mentet ock vid detta tilfålle anflagit en fumma af
foooP- St.> at anvåudas til belöningar I5rdem,
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fom framdeles upfinna något nyttigt for Sj<>

farten.

Huru det gar med de Belöningar, fom Spa-
nien, Frankrike och Holland utlofvat;for famnia

åmne, får framtiden vifa.

FÖRTEKNIN G
På de Ron, fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar. Pag*

1. TJerättelfe om Harrisons förfök at finna

£j Longituden til Sjös, af Fred. Mallet I

2. Integrationer af Differential- <equationer y af

forjiä och andra graden
, af Dan. Me-

LÄNDER - - - - 17

3. Tropeolum Quinquelobum^ en främmande Våxt^

befkrifven af Vet. Jon. Bergius * - 32.

4. Rån, om jjukdomen Norna , och Chinchina

B&rkens nytta emot den famma, afGabr,
Lund - - - - 36

f . Afhandling om Uthus -Tak i Calmare Höfdinge-

döme, af Adolph Modeer 44
6. Några Örters Geographifka belägenhet omkring

Uraniburg, af Nils Schenmark f$

7. "Phyftologifka Rön och Anmärkningar , om de

i Finland hos Almogen brukeliga Badflugors

nytta och fkada> af Anton Rolands-
son Martin - - - 69

/8. TiUdggningvid den här förut införda berät~

telfen, om Harrisons Sjö - Ur - m '77
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minfkandc, få i öfterfjon fom Våfter- hafvet, haf-

va andra R5n fcdermera influtit i famma Hand*
lingar , hvaraf de ifrän vattuminfknings - fattfen

hånledde påfolgder blcfvo uti någon ovifshet for-

fatte. Ändteligen utkom den margkunnigc Bi-

fkopenBRowALt,n betänkande, fom tyktes gora

fådant flut på fakcn , at det nu mera fynes vara

4fverflödigt at något vidare tillägga.

Viftande i öfterbotten, dar tillanningar på en
vidlottig ftrand alt framgent u.p^åxa, dar ego-

tviftcr lig ärligen yppa om det tilokte landet, och
dår de flåftc ronenul fig förete i detta åmhe.j har

jag for 'ii år fedan begynt fatnla förekommande
marken och {kål til värnets forna hogd. Jag lade

f>ennan ueder, ftraxt Herr Browallii grundc-
ige Skrift bragte Vattunainfknings - forfvararne

Wtit^ftnad; men har nu återtagit hanne, fedan

jag ofvervågat nyttan at uptc den ogne-punä: •

frvarifrån jag altid afkådat foråndringarne upp*
jord -ytan. Med Kongl. Acadcmicns tilftånd,

hvilkcn yårdefar nyttige Ron, chvad påfolgder

Auärorerne kunna dåraf for egen rakning draga,

har jag nu den åran , at kårteligen upgifva hva4
mig i denna Uran förefallit, och huru de omfe*

fides upgifne ftridige rönen förklaras och förenas

kunna. Om ingen annan nytta håraf kan häm-
tas, torde åtminftone de Domare, hvilka i ego*-

tviffcer hälla den mark for fenare tillandad, {om
s md anftåldte afvågningar befinnas ligga lägre, med

mycken upmarkumhet fatta någon vifs tanka om
tillanningarnas rektive ålder.

§. t. Så långt månnifkan hunnit trånga fina

Qgon uti jordens goroor, har hon dåruti befunnit

bärg - iM.ckningar, ftcnar * jord r. malm - arter

,

vatten,
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yatten, m. m. Det torra, fåfom tyngre ån vatr

net, gifver fig utfore, få långt motftånd icke

hindrar, och iemnar dels på fin irreguliera yta

Hora lager for vatnet, fom utbreder fig i Haf och
iioar, dels lemnar det uti fin porofe kropp åt-

Sdllige fmå rum for det våta , hvaraf ålfvar un-
derhållas 5 famt å<dror och und'erjördi(ke vatten

hafva fin uprinnelfe. Det våta ftiger ned igenom
alla opningar i bårg och genom alla lofa jord-

hvarf til et obegripeligt djup j och defs bryne
ligger dels vågrätt fåfom pä gladt vatten , och
dels ftupande i ådrorna och i yattu-båddningarnf
ipiellan jord-hvarfven

?

I fådan belägenhet mäfte det torra uppehaL»

U$ af några fammanftotandc bårgftråckmngar el-

ler andra inbördes häften, hvilka, lika fom förband

och ftyltor, behålla jordklotet vid fin irreguliera

yta, på famma fått, fom de lefvande kreaturens

benknotor, mufcler och fibrer fammanbinda de?*

ms kroppar > och gifva dem vifia hogjiingar eller

fånkningar på hullet.

Om defle hårde bårgknotor fkulle af någon
prfik brifta, och bråckningarna hopväxa af cal*

lofe malmgångar, famt brofkelike parafitifke ften-

arter, få kan vål j©rd-ytan i det grofva behålla

fin form , men i det mindre mäfte någon förän-

dring fig yppa af bårgens briftftnde och åter hop-
växande; : ån men mäfte forfporjas pä den lofc

iord - mafian , om famma kraft fom fprånger (fora

bårg, jåmvål j)a henne verkar. Lika få, om
jord - klotets härdare eller ISfare häften tilvåxa i

långd och tjocklek, fa mäfte förändringar dåraf
fig röja uppå det torras fkepnad , ifaoima mon f

(om deflc band fig utftråcka eller uphoja. Om
F * dir-
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däremot cn underjordifk eld fortår någon bårg*
fot, eller om något håfte af ålder forfaller, få

ock om det i ådror framlojpande , famt i planer

fram illande vatnct, bårtfkölj er några lofare for-

band > fä måfte en rubbning dåraf få mycket hål-

dre tima uppå jord -ytan, fom det torra icke ftår

aflåget ifrån jordens medelpunkt uti et mot tyng-
d«rne fin imellan och med vatnet, proportione-

\ radt forhållande. Ömfevis kan jord -ytan höjas,

och infalla, alt fom hon hela års -tider igenom
varder af Sol -hetta utfpänd, af köld fammandra-
gen , af våta upfvåld , eller af torka hopfallen.

§. 2. Hvad nu fåfom mojcligheter blifvit

foreftåldt, får, i ahfeende til foråndringarne påjord*
fkorpan, ftyrka af erfarenheten.

Vi finne i bårgen åtfiälliga remnor,fom i ftor-

rc eller mindre afftånd fårdela defla hårda krop-

par. Vi fe ftora klyftor, hvilka kila fig ut, det

år, med hvaffaåggen ftiga djupt ned i bårget, och
med gapet vifa de fig upt , ftundom til flere

fots opning , fom jag påminner mig hafva låft

om en klyfta i Spanien. Den likformighet, fom
oftaft finnes imellan klyftornas vaggar, år et få-

kert vedermåle dåraf» at bårget fordom varit fam-

manfogadt. Sådana bårgens åkommor , låta icke

annorlunda förklara fig , ån at antingen har bårg-

ftråckningens ena eller bada ändar miftat fine ftod,

medan ena delen eller mitten dåraf haft fitt fåfte,

hvarigenom bårget af fin egen tyngd bruftit, el-

ler ock har hans kluffte delafnågon underjordifk

kraft blifvit uplyft. Ehvad man antager, ellef

ännorledes vil roreftålla fig, måfte man dock vid-

gå, at bårgen hSja och fanka lig, famt at knapt
någon
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nlgon bårgftråckning lårer finnas, fom icke af

cn fådan rörelfe gifver et eller flere beVis.

Sädane bårgs- refvor åro ock ftundom paral-

Ulle och ftundom divergera de nederåt, hvilka

dock altid, då våggarne åro pafTade efter hvar-

andra ,,
intyga hvad fom redan om bårgens rubb-

ning fagt ar.

§. 3. Om jag til ofverflod far löf at påkalla

Bårgs-mån och Grufve-arbetare til vitnen 1 denna
fak, få måfte de alle intyga, at bårgen i flere dire-

ktioner remnat, och at ftyckernc ofta blifvit fkuf-

vade ifrån hvarannan, famt mellan-rummen fyllde

med ften- ämnen af helt olika forhållande emot
fjelfva fidoklyfterne. Bårgsmån, fom hafva fine

vågar i bårgens djupare innandömen, lida ofta

ölägenheter af fådane håndelfer, når deras malm-
gångar och fkolar blifva afflcurnejftrflyttade, ka-

llade och förfånkte utur det forfta ocn naturliga

laget y hvilkct alt vål fkal hånda vid alle BårgverK,
men ifynnerhet dem, fom i ftorrc Bårgshogder åro

belågne, och dar, på de dåldige fidorne, ingen
motfpånning varit at tilga. Herr AfTefTorWai,-

LiErius anler fådane håndelfer for allmånne uti

Dannemora, Salbergs, Garpenbergs och Nor-
bergs Grufvor (/) , hvarjåmte han ockfå bevitt-

nar, at {ådane exempel finnas jämväl många uti

deBårg, dar Malmen ligger flotsvis, fåfom i dc
Veftindlke Stenkols - brotten och i fynnerbet i de
Mansfeldilke Koppar- G rufvorne. Så mycket
Jag påminner mig af Herr Hof-JunkarenSv/ABs
i.Kongl. Academien for någre år fedan uplåfte

Anmärkningar ofver Gull-grufvan i Småland,
få har han ftundom kunnat i dagen lluta af bår*
gets affåttnkgar och fluttningar, Mairt ut dm

F 1 for-
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förlorade malmgången fkolat igenfinnas. Som
det ock hos forftandige Bårgsmån år en bekant
fak, at vid Malmgängars och Skolårs förflyttan-

de eller kaftning ur lin råtta läge, gifva akt på
{kufningarnes curéctiön , for at dårutaf

, jämte
flere kårmemårköi, veta^hvart ut den aflkurna de-

len bor upfökas.

Åt detefmhierä tiden , når deffe remnor up*
kommit , fkufningarne fkédt och halkningarne

forelupit, vil vara få mycket Vanfkeligare, föm
Jjelfva bårgen fins imellan torde vara afolika ålder*

§.4. När vi finne få Hor ofåkerhet om någon
fält puhet pä dt hårda båi4geri, få kunne vi ej

Bafva ftor fortroilan til ftenar och lofa jordärter,

Coriehyliers och 116- växters olika hogd emot
vattu - brynet^ förfäkrar ofs nog därom , at den
lofa jord - lkoi'pän har ftått undef idelig förän-

dring. Pa, fömlige Hållen finnas ftrata af Snäckor,

Coraller och S jo -gräs til 100 fots djup gömde i

jorden under vattu * brynet : på andre ftåilcn lig-

ga défle haFs ~ lemningar inbäddade til lika hogd,

iom vattu - brynet ^ och åter fdmligftådés finnas

de updrefne til Hora kullar af 100 fots hogd of-

ver vattu -brynet (a). Om deffa vore atléfvor

af fyndaflodens vatten, få tyckes det, fom dc pä
4000 år fkulle hafva haft til|älle, at förvandlas til

fhåcke- jord eller kalk, där fä väl fom annorftå-

des i men om man, utan ät följa den Biblifke Chro-
nologien, änfcv dem fäfom veåetmålen af vatnets

forna och foikrmera fmåningom aftagandehogd,
få mafte man förut calculera, huru lång tid dc
hafva legat til toöö fot öfver vatnets nuvarande

hogd, oeli når man finner, at åren blifva zzzzz,

tfter den mättftöck 5

' fom Herr Celsius forflags-
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vis upgifvit fä lårer man jåmvål ifrån denne

förklaring afftå.

På fomlige ftållen finnes en ftor myckenhet
afPctri-och Terrificater, afHafs-fofter, fåfom

i Braflilien, Penfylvanien, Magellanica och flere-

ftådes i
: America' > på andre åter, fåfom i Peru,

hafva fådane förvandlingar icke blifvit fundne,

hvilket Herrar Bouguer och la Condamine
anmärkt. Nog kan man foreftålla fig, at i Peru
finnas få ftora hogder ofver vattu - brynct , fom
de ftållen åro dår petrificaterne blifvit lundne*

på hvilka hogder dfe få val i Peru , fom annorfta-

des kunnat af Hafvet blifva kallade eller i defs

mull inbäddade j' men det fyncs likarc, oin ob-

fcrvatiönen år allmån och riktig , at i Perti finnes

intet ftålle, fom i verldens fenare ålder blifvit ur

hafs - böljan uplyft.

§. f. Vi hafve nog ftora och forfkråckande

bevis dåruppå, få vål at ftora ftycken af et Land
fiunka ned under vatnet, fom at en ftor trakt af

jtjo-botten up {tiger dårutur. Ehuru kunnige få-

dane håndeller åro, beder jag dock öm lof, at for

fammanhanget fkul få några åldre och yngre an-

fora. Seneca befkrifver, huru Ön Therafta*
fom nu Santarino kallas, har i Sjo- folkets äfyn
reft upp fin rygg ur Hafvet. Sådan uprinnelfe

fkola ockfa Öjarna Rhodos och Delos, tillika

ftied fo andra i granficapet, hafva haft i forriga ti-

der. Torf^us berättar, at år t$$f upfteg en
Ö med någre fmå fkår ur Hafs - botnen i Bregda
Fjärden, hvilka tilforene aldrig blifvit fedde [b).

Kircher anför jåmvål i fin Mttndo fubterr* (c), at

Monte Santo på en nätt upkommit midt uti Haf-
vet. J. R. Rayn gifver ock tilkånna, huru et

F 4 Bårg
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Bårg i Italien, Mönte de Cinere kajladt, haiv

under en jordbåfning uphogt lig ofver det andra

landet, tlti Parififke Handlingarna (d) låfes, at

ar 1 joj den 1
3 Maji , har en Ö , j mil ifrån San-

fariiio i Grekiflve Archipeln* ftigit up ur vatnet

ochutbudit et nyttLand for nårbyggarenas ögon.

6. Emot äet r at det torra hg förökat 5 har

Hiftorien ock meddelt ofs kunfkap därom, at

gaoimalt Land nedfallit och fordrånkt {Ig under
vatnet» Jag går förbi åldrc beråttelfer härom f

fom finnas hos Au&oterne^ och vil allenaft pämin-
Hahvad fom nyligen låftes utiPoft-tidningarne.(*),
at hela ÖnPontico vid Negropont^ tillika med
tvånne angråniande mindre Ö}

;

ar, häfva ncdfun-
kit 5 utan at man därhos formårkt någon jordbåf-

ning. Ar 1763 den i Sept. har viaLockipoer,
två dags* refor ifrån Dehca, et ftycke Land om
jr mils omkrets uppå en Ö, Banda Necrä kallad y

jtedfunkit med månni (kor och djur (Q*
§.7, Utom deffe jordftotar och jofdfall, åra

vi nogfamt ofvertygade om de förändringar a

jord -ytan*, fom följa på ftorre jordftalf och de

mindre kånbax*e jordbäfninganie. Vi hore jåm-
val ftarka knallar i jord - fkorpan fåfom af ftycke-

fkott, Huller neder i jorden, fåfom hade .ftora.

$éwr ramlat, och dofve dån, fåfom ur en kallare.

Når de häftige och ftore foråndhngaritc gifva

lig tilkånna uti gradevis aftagande kånnbaflighe-

tcr.mon vi dä icke kunna derafiluta,at joixl-ytan

år jåmyål en ftåndigoch amårkbar omväxling un-

dcrkafcad, och at hon fälcdes antingen pä et märk-

bart eller omårkbart fått ftundam höjer och ftun-

dom fånker det torra fom vi bpbo, hvarigenom

ej allenaft de remnor^ gapande klyftor > utrym*
nin-
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aingar och affMringar fororfäkäs, fom ide fafta

bårgen befinnas 5
bitan ock dc jord- bogningar

och länkningar, fom vi i nåftföregående § §. be-

fkrifvit ?

§.8. Nar vi ifrån ett annan- hogd tagc vart

jordklot under ögonen, formårkes, at defs hårde

Sph-xroidifke kropp, utom de hogder och dalar,

dem vi ifrån en nårmäre fyrie-punct blifve varfe*

hafver åtfkilligftådes ftora inbugtningar, fom pa
flcre hundrade mils längd ftråcka fig fram ofver

Oceanens botten, och på djupet finnas fomlig-

ftådes vara i fo©o alnar under vattu - brynety 5f-

ven fom annorftådes, at ftora Älfvar, af mer ån

ico mils ftråckning, rinna utfore et til hela milen

uphogt land . Alla jordens Meridianer hafva for-

denfkul Aftronomerne vid dc anftålde grad - roat-

ningarne> icke bordt uppå det torra finna hafv*

cn aldelcs jämlik krokning uiader enahanda pol-

hogder$ åfven fom famma ojämnhet fåkcrt finnes

uppå iEquatorcns paralleler. Man år jåmvål icke

vifs däruppå^ om icke efter flere Secler, de re-

dan på marken utftakade Latituds - grader kunna
blifva längre eller kartare, alt fom vidftråkta falt

uppå jord -ytan figuphåfva eller infalla , faftån

de genom redu&ion til horisonten altid kunna
blirva like*

§* Utaf alt detta har man orfak at linjta^

forft, huru man om ingen faffc punéfc pä jorden
yta kan vara foryifiad, hvarutaf man med en o-

emotfågelig fåkerhet kunde utröna vattu-brynefcs

abfolute eller periodiflke nalkande til jordens me-
delpunft * fedan blifvcr man ock håraf ofverty-

gad , at idelige förändringar hafva fkedt och for-

Hiodeligen innu ft^uppå jord -ytan «, hvarigenom
F f hog-
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hogdcr och dalar upkomma, bårg och ftcnar up-

firvas eller iiiflukas,i]obotten uphvålfvcs och faft

,nd dykar under vatten.

§. i o. Efter deffe anmärkningar, fom anfe hc**

la vårt jordklots allmänna {kick, viljag anföra

några enkanneriiga håndelfer, fom härflyta af ut-

vårtes orfaker.

Om en bårgftråcknin^ hvilar uppå en jord-

4kjtig botten, fa mäfte i rtöd af ^rycknings-lagen,

den lofc jörden gifva fig up på fidorne och bårget
däremot fatta fig neder, då nämligen inga hin-

der mota, Få detta fåttet tyckes Ön Pontico haf-

va utan någon jordbåfning nedfunkit. Det fam-

ma kan (ke, där höga jord-åfar lopa fram ofver

et lågre och af Eka los jord beftående falt : hog-
den ftigcr ned och dalen m6ter honom på vågen.

Når en hogd, hvafs utanvidd förhåller hg åtmiiv

ftone fom en hypothenufa, fkal intaga et horizon-

tak fält , hvars utanvidd förhållet fig fom den
vagråttc Cathetus uti hogdens profil, få måftc

hogdens yta tryckas tilfamman , eller antaga et

vågolikt utfeende. Mönne icke de vågor, fom
finnas på flere fandhedar i Öfterbotten, och de
ryggar, fom åro befkrefne ligga på Gottland i

\Vamlingebo Socken * hafva af en fådan håndelfe

fin uprimielfe?

Om på en mark , fom efter fcr^knings-lagar-

ae kommit i jåmvigt med omgrånfande landet,

en ftor tyngd upföres, eller eii Stad bygges, få

andras motvigten, ocn Stads -planen år benägna-

re ån förut at fånka fig djupare neder. öfvervin-

nes jord - fkorpans teftaCitet , och inga andra hin-/

der förefalla,. få måfte jåmvSl planen fätta fig ne-

der, antingen häftigt, dä man kallar det en jord-



Mfmftg eller |ordfall , eller ock långfamt och o-

märkbart, da man féregifver, ät* hafs - bryhet
fmåningom intagit fcofre hogd, ån i forrc tider.

Utaf fådane håndelfer, torde Herrar JManfred i

<sch Hårtsöecker blifvit förledde, at påfta,

det Hafvet ftiger årligen upp. Dåraf torde ock
hårflyta, at galf i Kyrkor och Utlder ftora bygg-
nader , famt gator i (tora Stader , finnas ofta när-

'

mare hafs * brynets hogd nu , ån i forna tider.

§. 1 1 t Sadaäe fånkningär kunna låttaft til-

draga fig, då et långvarigt rågn npblodt jord*

ytan , ©ch:fortegit en del af hånncs fammanhån-
gande. Det berättades i år ifrån Schluchtern, at

et häftigt rågn nedfallit, föm varat i 4 veckor,
och gjort marken däromkring få wk, at fmå
bårgs- kullar efterhand fatt fig neder jåmt
med den ofrige marken, famt at en myckenhet
remnor och andre förändringar åro fkedde uppå"
markens yta (g)>

§. it. Det plågar ock hånck, at et under-
jordifkt rinilåridc vatten bårtfköljer jord- fvålens

Fålte , få at han måfte fatta fig neder, eller ock
aldeles fjunka under vatnet. Det hånde den 9
Martii 1760* uti Ridtfens Socken i Norrige och
Trundhems Sticht, at tvånne Börid- gårdar ftor-

tades uti en bredevid flytande ftrom,.öch at mar-
ken däromkring hade på |dels mils bredd fånkt
fig djupare ned , ån han var förut (b>

Då en vattu- åder eller én bredare vattu-
båddniag under jord -fkorpan, far et äfiliat af-

^opp, eller ock' et ft^kare utflöde, yppar %
ftrax en lätthet for jord -{korpan at falla ned.
Tvårt om , dt et högt vatten eller Naturens; hall-

dam, tager frg fen ny vattu - båddning eller flyter

ymni*
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ymnigare genom en gammal opning, få fpånncs

jord-fvålen up dar vatnet framrinner- Det fam-
ma kan jåmvål hånda, då et ftarkt blås -vader
drifvcr u^p hafs* vatnet til en ftor hogd, hvar-

igcaom händer, at vatnet upftigcr och mottryckr
ningcn på jord - fkårpan forminfkas.

§* 1 h Jag v& icke gora mina anmärkningar
vidloftige mca flere håndelfers upråknande , iorti

kunna aftadkomma fädane förändringar på jord-

ytan, hvaruti vi med andra Länder hafva gemen-
tamt ode. Jäg fkal alleuäft betrakta köldens verk-

ningar, hvilka uti våra Norra landsorter mer ån
annorftådes , lemnat få ftora fporr af fig på j ord-

ytan, at åtfkillige lårde Mån dåraf kommit ujppå

de tankar , fom befordrat Vattuminfknings-laran

i Sverige.

For intet Folkflag år kunfkapen om köldens

verkningar mera gagnelig, ån for ofs , fom fått

vårt bofafté närmare Polen > men cjårernot fynes

fom utlänningar riktat Hiftorien om Kölden med
Äerc R6n,Jtn vi ånnu hunnit gora. Större delea^
af året kånne vi defs valde , och vår jord- fkarpa

får dåraf iikc fårre omfkiften, ån ^Ethiopien af

Solens hetta. Jag torde nu få tilftånd, at oegyn-
na med de få Ron jag gjort, i affeende dårpa, at

forfkaffa mig mera ljus öm Kålans verkan på vår

jord,

At utforfka huru mycket vatnet expanderar

fig , fedan det gått til is, fyllde jag, om Vinteren

i7f4, et cylindrifkt glas -ror med vatten, fom
var årnåt til ea Barometer, men har blifvit af-

brutit* Vatnet ilöä ofhtfit til i,f 54 fots hogd
ifrån botnen, och röret var invåndigt 1,6 linia

i diameter. Sedan vatnet fhifit alt igenom, fyn-^

tes
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tes dåruti åtfkillige bläfor, och hogden var nu
i,<586 fot, eller a,y z geom. tum högre ån ofrufit,

fomvifar, at vatten af ic<£? fots högd, upftiger

til 1 fot i hogden, fedan det blifvit til is. Jag
gjorde famma forfok med et kårtarc och fmalare

ror, hvars diameter var 1,1. linea* Vatnet ftod

ofrufit til 4,8 f tum, men frufit til f,ip tum, fom
vifar,at igenom is-fåttningen har vattu-columnen

f>kat fig med 1 på 1 1 , eller något mindre, ån för-

ut i det tjockare röret. Jag uprepade forfoket

flere gånger, och fann ifen altid högre \ det tjoc-

kare, ån i det fmalare röret, men högderne varie-

rade dock i hvardcra röret gan(ka litet. Sedan
ifen upfmålt , foll altid vatnet tilbaka til fin förre

hogd, fom verificerade at ej Vatten fåttbärtdun-

ila. Da jag federmera fått fe, at Herr Kraft
i Petersburgfke Handlingarne upgifvit ifens yolu-

me emot vatnets i den proportion, fom 1000 til

pitf, lämpade jag denne uträkning til mina for-

f6k , och fick le , at i det fmala röret förhöll det
iig aldeles lika med Hen*Krafts experiment (i)

men i det ftorre var forhållningen fom 1000 til

pio. Imedlertid kan man antaga for fåkert, at

i den belågenhet,fom vatnet var uti glasrorfen,bor

en column af 10 å 11 tums hogd, utfpånna fig

under is * låttningen til 1 tum än högre, och at

jord, ften eller hus, fom dåruppä hvilar, måftc
tryckas eller rubbas*

§.14. Til at erfara, om den af Hoft-rågnet
vattubulne jorden intager ftorre rymd frufen, ån
ofrufen, gjorde jag et ler-ftycke få blott, fom
det kunde haridteras, rullade det til eii Cylinder
af 7,pf tums långd och 4,f lincers tjocklek, famt
lade det ut at fryfa i 6 tijnar j därefter fant jag,
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att det hade fammaadragit fig til i ^laieas längd,

,famt at det var 30 afs lättare.

Når den frufné jord - fkorpan forft om Våren

betraktas, fedan ihSii afgått, imner man,, at köl-

den haft därpå enahanda verkningar, fom i detta

forfoket. Jord-fvalen fammandrager fig och fkil-

jes ifrån ftenarne til 4 å f tum» och dar en ften

om Sommaren ligger med fin kulle forgömdtått

under gräs -roten, dragas låpparnp pä giis-fvalen

ifrån hvarannan om Vinteren, få^at ilenm vilar

lig i dagen, om Sommaren därpå, fkjuter åter

torfvan fig ut och betåcker ftcnei». Äf fiimma

orfak hårrorer ock, at fprickor fynas i jorden om
Vären, och at 161a inullen i dikes -bråddarne fil-

1

ler ned, hvarefter grås-fvålen fynes bogd utof*

ver dikes -kanten. >
•

§. . Håraf följer likväl icke, at ju kal?

fkorpan uplyftes af de* vatten, fom til ftorre myc-

kenhet finnes nederft , ån längre upp i hanne,

fedan det nämligen gått til is -, ty utom andre all-

mänt bekante bevis dårtil, fynes det nogfamt af

åe tått under gräs -roten forgomde ilenar, hvilka

om Våren finnas ligga til 3 a 4 tum under grås-

roten, ehuruvål jag icke vil påM, at denne or?

faken år dårtil den enda.

Man har fvårt at fåga, huru mycket vatten

Jtfkillige flags jord -arter infupa fidfvilligt , eme-V

dan det förändrar fig alt efter jcrd-blanmngen

och belägenheten längre upp och ned, mvid lle-

nar och vid lofare jord , m. m. En Cubilk tum

af en ljus grå mo .'lera , fom jag fick ifrån Alavo

Capell i Ilmola Socken, rar ganlla lått och våg.

dc allenaft 1$ lod på 3 afs når : då hon legat 2.4 ti-

war under vatten vägde hon lod och 4 afs ; ag
veni*
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yenfI mycket vågdc hon ock , fedan hon forft
torkat och därefter legat 24 timar utiMld for en
ftark to - blåft. Alla andra jord -arter fom jag
forfokte, emoti»©go mera vatten, ån denne mo-
jordenj men ibland alla var jäs -leran den, fom
jnfop det måfta. Då jag tog dem utur fitt na-
turliga låge, befans altid mera vatten, ju längre
ned de voro bclågne ; men gås -.leran höll fig los
pch flytande 6fvcr alt.. Jag vägde et frufet ftyc-
ke jas- ler*-, låt det federmera uptinas och lång-
famt torka, famt erfor, at det indruckne vatnets
tyngd , förhöll % til den torra lerans , fom ipj.
til f , det av, nårmaft 4gångor få mycket vat-
ten fom jord. Det år faledes icke at undra up-
på, huru jås- leran kan forma rubba de tyngder,
fom dårpå hvila , fedan vatnet frufit.

Under defle forfokens anftållande erfor jag,
fom fagt år, hyru enahanda jord år om Höften
mindre vattubulen ju längre upp emot grås - fvåi
len, utom jås -leran, och at dar en faft grund-
jord möter, hinner icke vatnet . afrinna , förr ån
det af kölden fåftes. Dar kålan flutar på dju-
pet, fann jag is - gryn, klimpar och klara bla
ifen 1 ftora itycken. Pä et ftålle fåg jag ock vid
jorden fåfom en matrix hängande och nedvåndc
is- druiVr, hvaruppl jag och Hcer AflHTorHast
ej kunde finna ChryftSdlerne hafva några ordente-
liga kanter. Når en fådan is-båddning ligger
pa grund -jorden, åronekeligt, at han ju fpfn-
»er ut kål - fkorpan dit minfta motftånd-lr. Den
kål -bundne delen beftår på de flåfte ftållen af
jord -arter, fom emottaga olika mycket vatten,
fom åro af olika mågtighet i fitt lager, och fom
ligga korteivis inblandade} dåraf åer, at gråsf

fvå-
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fvålen uphojes genom kålan uti knölar och ojämn-
heter, fom formera tufvor och ryggar : dårtil bi-

drager ock , at ofverfta kål - fkorpaa olika Tam-
rnandrages af kölden och bryter lig uti en ojåmn
iupcrficies. Ehuru icke alla tufvor, liafva dock
de flåfte en fådan uprinnelfe> jag har fkurit ige-

nom tufvor om Våren , och fett , at deras kär-

na varit blötare ån jorden -däromkring * ftundoiri

har ock iniellan grås - fvålen och denne kärnan va-

rit midt uppå, 2 tums afitänd. Men jag lemnar

detta åmne til en annan tid.

§. 16. Ehuru jag kunde anföra, huru et gan-

fkz ftort ångs-fålt, tilhorande hela Qyefhx Ca-
pell och til nere andre byar i Muftafaari Socken^
lika fom Egypten af Nilftrommens flödande, fått

fin tilvåxt af Kyro - ålfven $ likväl gar jsLg förbi

alla de tillanningaiy fom upkommit vid A -myn-
nen och Älfvars os, genom den mylla, fom ned*

rinnande vatnet under flödes - tiderne nedfört up
ifrån landet och afbördat i den fjärden där det

ftannar i lugn. Likafå lämnar jag, fåfom myc-
ket bekant , huru vågen under ftormar och ftorc

floder upfkoljcr allahanda fjo-våxter,; grus -och

åf]a pä ftrånJerna, hålft uti vikar och inbognin-

gar. Så låter jag ock blifva obemålt, huru jas*

leran vältrar och omrör jord- Ikorpatv, både ige-

nom hånnes girighet at infupa vatten, fom ige-

nom hånnes utvidgning Tedan vatnet går til is»

Jag vil allenaft fHrfkåda ifens och koiderts verk-

ningar på ftrånderhe, om oCh på hvad fått fjö-

botten därigenom upvåla kan * i fyiinerhet fom
man i Sodre delen af Europa, åfven få Val fom I

Sodre delen af Ootha-Rike^ dår koldert åt lindri-

gare, åfven långt mindre kan upte bevis på til-

limnitt*
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lanningar och upgrundningar , ån i våra Norra
och låglåndte orter,

Ofterbotten, fom år et lagt och jåtnnt land ,

ihickartdes fig fidolångs Botnifke Viken, har be-

tjent Herr Celsius med månge Ron for Vattu-

minfimitfgs * fattfen : därifrån (kal jag ock taga dé

flåfte til at forfvaga denne läran*

§.17. Då ifen om fid^ höften och Vhiteren

Småningom vaxtr til 3
qvarters tjocklek (åfom et;

medel * tal, forbinder han (ig i det famma til en

enda kropp med kålan, eller det i marken ofvan-

for ftranaen indruckne vatnet, och går dår nåftan

lika djupt ned, fom if)on, hälft nårmaft til (jons

brådda? l lådan belägenhet händer en eller fler©

gånger om Vintercn, at en upljo tilftotcr, fora

lyfter ifen ut på fjerden til 2, å 3
qvarters hogd

ofver ifens hogd vid ftrånderne. Så ftor kraft,

fom vatnet använder at tvinga den tjocka och i

plan liggande ifen , at boja fig til et Sphserifkt

upfyfta ftrånderne få långt up > fom kålan fig dar-»

Uti nedflcutit, och det til en fådan hogd, fom
ifen har på fin hogfte kulle» Denne kraft, fom
år ganfka ftor, och ftSrft i ött forfte aéfcions mo-
ment, har icke fvårt at utofva fin verkan, då den
kålbunclne granden hvilar uppa en upblott los le-

ra, mo*jord eller fandäktig båddning. Innan
rca&ion i ftranden kommit i jåmnvigt emot et

vifst af de, aftagande aöions * momenter uti ifen

,

år en del 'b.f. c, (Tab. III. Fig, t.) af kåKkor-
pan hf.g. % uplyftad ifrån fin lofe undcrbådd-
ning a. c. då (jo* Vatnet i det famma rufar in uti

och ålja ifrån hornet ha* Om Våren dårpå, eller

åfvenfå ftor kraft brukarock ifen, at
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fedan upfjon år förbi , har ftranden iggaem, den

underbåddade åfjan blifvit högre. Så går det fcr

dan på lika fått om en ftarkare upfjo famma Vin-

ter tilftoter } och ena året tilgär det håruti lika

med det andra * fjo-botnen okar alt framgent

ftrandens hogd och fmåningom förvandlar han lig

til faft land. Håraf följer, at hela denna kål-fltor-

pan tillika med de nya ftrata, fora bäddas därun-

der, hårflyta utaf fjo-botnen, och at allahanda

hafs-fofter kunna tillika med vatnet inkallas.

At få verkeligen tilgär, fom fagt år, beftyrkes

jämväl dåraf 1 . at Vikar, fom med långa och

krökta fund Hängas ifrån upfkoljningar ifrån Haf-

vet, kunna utvidga fina ilrånder, åfven få fort

fom de, hvilka af hafs- vågen undfå fin förmenta

tilvåxt. Soder-fjården år et grundt vatten i Solf-

veå Capcll af Malax Socken , fom håller i läng-

den 8000, och i bredden 4x93 alnar: denne fjärd

binder fig med ert annan ftor hafs -fjärd genom

et krokigt fund af to å 100 alnars bredd. Sun-

det fkaraltid Varit af enahanda djup, och på et

trängt ffcålle midt dåruti, ligget en Horden nå-

gra fot uppe ur vatnet, hvarpå inga märken af

vatrters forna hogd fkonjas, ej eller vifste närbo-

ende Munsmo Byamän något dårom at berätta.

Da refning ofver tillanningarne , blef i anledning

afenupkommen ego - tvift änltåld , fick jag til-

fålle at åi-fara, huru det upgrundade ängs - landet,

fom rundt omkring omgifver Söder- fjärden, hade

tilvåxt med i| tunneland årligen, lamt at den

ftÖrfte tilvåxtenvar belägen långlt bart eller 8000

alnar ifrån fundets inre mynning. Sådant kunds

icke af Hafvets upfkoljningar hafva härfodtf. ty

vatnet är fa grundt, at man raid^om Sommaren
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kan våda 6fvér på alla ftållen^ få at ingen våg

kan
ö
dar itprorasi icke eller år där någon Alf el*

ler Å j fom kunde fatta något fédiment på fjärden-

fä årö ock ftråiidernédär^få val fom vid ändra til-

läntiingäi^ icke ofverbölgdé af Hafs - lefvor
5
utaii

ftändigt bevixte med ftarr5 oeh låhgre ut^ rned fåf

och andte ^o- växter.

£;do. intygat dägéiiga årfarenheten $ >få pål-

radér y
fora ftracka fig ifrån landet öcK ned i Vat-

iiet, haf^ä jii mera varit Utlyfte bth Våren
$ jii

långfe ut de ftått : hvartil kommer r at fämdbt^
föiii bcftå af én los jördaktiö; botten^ tillandas mfo
ra ån cle , fom befta af tri hård odi gäll jordmon.'

Om tilknningar härrörde äf upftoljmngar allena*

fkiiile eii galUtränd, tvårt emot all årfarenhet jag

liar i orten haft. Under likä belågéfthet tilvåxä lä

fort > (om eri lofare' M&nåt
De ftora tillännihgar -, fom fågäs årligen ikolä

tiloka ftranden i Rämfdiatkä^ låra formodeligeii

hafvä fäninia uprimielfé , fom delfe beflcrefrie^.

hälft fom jäg fer hos Herr BitöwALtius (p)i at

HeffO^ huru en evig

Is fiiines" på vifta fjoär och ålfvar irrtfelläri IfkutfÉ

öcli ICanifciiatka^

$. i 8. Uti ixi-fjoar kunna ock dylika under-
båddriihgar fke äf lamma orfaker, taft ån äf en
äniiäti alilediiing;

i

t)å (\\o\i öfn Våren tipfrriålter

och nedrinner på ifeii, medan kålan ån ligger bå-

de ofver vatfetl och mafk, llåfider, at filo- vatriet

på ifeii får igenörri något Hal eller vak , commu-
fticätiöri med det uiwe vatnet, hvarigeiiom ifeii

får efter Hydröjftäfilkd lägarrie én ofäntélig ftyr-

lii at ftigä up åt , famt ät tillika uplyfta den fafi*

fc&ftdöé- Mål * (korpaii i ftranderne. Kår nian fåt-

ö i tet
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ter å fido ifens fpecifica lätthet, fom med et gan*
(ka ftort bemödande foker at fota honom upåt,
kan man foreftålk fig, at den kraften, hvarmed
ifen ftråfvar at uplyfta kål - fkorpan, år lika med
en Vattu - columns tyngd , hvars Balis år Arean
af vatnet Under ifen och under kålan i (branden

,

och hvars hogd år ofvanvatnets hogd.

öm det tilflytände fno- vatnet rinner ned til

§011 genom kall - fog under ifen , få okas vatnet

pä famma fått, fom om upf)6 i Hafvet år fagt uti

nåft föregående §, famt har därmed enahanda verk*
ningar pa ftranden.

§. Sammaledes kan förklaras, h*ru flor*

re och mindre ftenar, hvilka ligga ute i vatnet,

årligen varda uplyfte. Når ifen bundit fig fall

omkring ftenen vid alla hans ojämnheter på ytan ,

ehuru Conifk hans figur eljeft vara må j lårerxiiapt

någon fa ftor Ilen finnas, afdem, fom blifvit m*
torde til bevis for Vattu-minfkningen, fom icke

måfte följa med en tjock is, dä han genom up{j5

eller flod uplyftes. Vid en fådan lyftning hån*

der, lika fom förut fa^t årom ftråndernasunftigan-

de , at botten - grufet med en fart ifrån alla ndor
in(k61jes under irenen> til at upfylla en del af hans

igenam tyngden intryckte hala. Sedan upfjoij

runnit af*, eller ifen upfmålt, fåttes ftenen ned

på fitt förra rum, hnen har fått et nyttftratum af

åfja och Hafs - foftcr under fig, fom gor honom
högre ån året förut. Når iådana ftenar finnas på
det torra, år man benägnare at tro^ det ftenen

lagt lig på de därunder befundne Hafs- fofter, åu

at dene lagt fig under ftcnen. Bårgs- kullar

torde vål få ligga orubbade af denna kraiten, ehu*

ru de, fåfom ftenar, kunna vifa fig uppe i vattu-
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brynet; åfvenfå torde dc flenar, fom hvik på
ca blöt botten , trycka fig åter lika djupt ncd ef-

ter, fom for uplyftningen.

Gå vi med denna Anmärkningen igenom at-

fldllige Ron, fom parterne uti vattuminflenings-

tviften ömfefidés til ftyrka for fine fatfer anfört,

la. lare vi fiana, at deras bevis torde hafva fin rik*

tighet, och at de bada lata med fanningen fig

förena. Jag vil icke uprena de famma, iom för-

ut åro bekante, utan i ftSilet (kal jag anföra nå*

gre andre,
'

UtiVafa hamn, et böfs-fkött ifrån den af
lierr Celsius hefkrefne ftencn (*J>, hvaruppå
KöpmanBuluchs fartyg för mer ån 60 ar fedan

ltrandat, ar en ilen få ftor öfver vatnet, fom en
liten kammare , hvaruppå Herrar AfTefTor Hast
och Kyrkoherden Bjork i Malax, låto ar 1744
uthugga åratalet och ct mårke efter vatnets då-

varande medclhögd, hvilket nu uppå 10 år år be-
funnit f tum öfver mcdclhögdcn, eller fot på
100 år* Däremot befkrifves den få kallade Bul-
lichens {ten, at hafva for do år fedan legat uti

vattu- hrynct (*), men år nu 4 fot öfver vatnets

medelhögd, hvilket åter gör 6jr fot på ioö år,

eller 4^ fot mera ån den bredevid liggande ftcnen*

An vidare, et ftenkaft ifrån ^ullichcns ften, lig-

ger en ftrand , fam beflår af en något långflutt

T^årgbunden mark , om hvilken ingen vet berätta,

at han pä det ftållet någonfin tilvaxt, oanfedt fjö-

botten på andre ftållen däromkring år mårkeligen
upgrundad.

Ar 17^4 den 7 Juli* lat jag midt på en klar
dag afväga högden af Kyrko - golfvet uti Vafa

,

ofver vatnets högd vi4 nyftbefkrefnc ftrand, til i
G 5 mils
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gre 3 an vatnéts medelmåttige liogch Man vet
icke for viffo, när Kyrkan blef funderad} meft
det år fakert, at år i (5f 3 blef den gamla SteÄ-

kyrkan utvidgad. I fall Bullichens ften uphogt
lig genom vatnets affkll allena, fkulle denne pla-*

nen, efter Celfianfke mättet , för 3 fp ar fedan
legat i åct medelmåttige vattu * brynet.

' Storbadai^, et lågt barg i Hgfs-fjon, 2 mil.

Ifrån. Siby GåffgifVare- gårÄ i Läpptjerd Socken,

^ liar i mannaminne blivit nyttjat äfl^ifkar^ at ko-*

jca upp a 5 men hår efter den beråttelfe tvänne
gamle Man i Byn vifsté gifva, aldrig legat hö-
gre eller lägre emöt vatnet, undantagande da ut-

eller up^o infaller. Däremot gofvo de pa.tilfrl-

gan vid handen , at Äng^ne vid Haft «? ftranden

tilvåxa årligen, famt at ftenar och grund fynas

nu högre åh förr i dera? ungdom' De berattade

jämväl, at -j^dels mil ifrån denne Gäftgifvgre-gard
vid Äfplos Sund, fkal et Fartygs ^ankare aftrå

fiafva funnits en famn under jord-? htyöet.

Ar iy6z öm Sommaren refte jgg til Bjorkoh,

4 mil til fjofs ifrån Vafy, mtedan Skattläggning

dar formades, Alla närvarande gamla Mari inr

tygade, at vätnet afkgit, famt at Ängar därige-

nom tilvä>;t i firånderne, Gnjnd upf^igit ocht fa-

fte Hällar uti fjoii blifVit blottade. Hs$é\ fedan

jag intalte åcm y at Grund ' ifen upftotas, at
' fWa ftenar uplyft'45 och at kålan upfkjutcr ängs-

ftranden, begyntc de 6} alleiiaft at tveka om fin

förre menings utan ftagfcé af dem gofvo ock til-

känna, gt Hafs ifen gor flora förändringar pä fte-t

- nar, grund oph ftränder. De vidgingo,at hvad
de kallade hällor* voro efter deras egne ord en-

ftenar,
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Äenar, hvilka dc trodde at ifen formar rora,hvar-

Så

de ock några exempel anförde, fom lånare fram
:ola befkrifvas. At ftora bårg andra fm hogd

emot vatnet, kunde de nu icke påftå, troendes

dem vara orörlige, efter fom Björshållan, hvil-

ken år en vid Kulle af et bårg, .icke har, få långt,

de minnas , legat längre ned under vatnets medel-
hogd.

Herr Hof- Rätts - Rådet Jusslen i Abo, be-

fattade, huru han låll en Dom af är 1470, uti

tviften om en Skålften i Kimito Skåren, hvaruti

ftenen få befkrifves til låge, hogd och beikaffen*

het, fom han ånnu i denne dag fig vifar. Lika-
ledes fade han, at uti Pikis Sockens fifkevatten,

fkal ligga en ItenLinnunfaari eller Fogelften kal-

lad, til formen fom en hatt -kulle 5 och få flor,

at två karlar kunna ftående rymmas dårpå. Den-
ne ften hafva Fifkare, fon efter fader, nyttjat ät

flå uppå, då de updragit finc bragder , och har

aldrig varit trängre eller lågre ån han nu for ti-

den är.

§. zo. Faft ån jag icke fer, huru Vattuminflc-

nings - ålfkarnc blifva betjente därmed, at jag

fkulle uprepa mångfaldige Ron på land, ftenar

och grand, hvilka utur Hafvet upftigit 5 vil jag
dock dem til behag och efterkommande til uplys-
ning

, på detta Itållet infora Commifllons Landt-
måtarenHerrKt,iNGti afgifne beråttelfe och fvar

på min gjorde anmodan* at i Malax Sockens Skar-
gård i akt taga, om någre fäkre bevis kunde där-

ifrån upletas til vatnets aftagande, eller til defs

beftåndige hogd. På et Skar, fåget han, fom
kallas Hamnfkårs.Våttungen (afvatnets eller Haf-
vets unge) z§ mil ifrån Vargö By * k ftorrc iteten

-v*:* G 4 af
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af Ärranden, fom vetter emot Vargon, beftående
af et bärg, hvilket längs med ftranden ftråcker

4ig ifrän S. V, til N. O. , éftcr Compaffens Vå-
fterlige declination til 7J grader. Bårget år icke
mycket bredt, dock olika, och haller i längden

470 fot, utom en lågre ftjert, fom kröker lig

inåt landet*, famt gomer fin ofynbare anda i Har- -

vet, På en tredje del ifrån bårgets S* V:ftra ande
år et ftålle vid ilrandert, dår barget år något Ur-
gröpt, liknande rudera af et våmngs- rum, med
etit N. O. lutande gölf, hvaruppå figger en fteti

7| fot ifrån ftrarid - brådden, fom år 4,4 fot lång,

4 fot i bredafte och 2,, i . fot närmare andre an-

dan, fornt 1,7f fot ytter&| vätande ofveralt

1,3 fot tjock/

En Bonde , SimonMattefött^ ff årgammal, be-
fattade, at han på denne ften under hunger-åren,

eller år 16*75 fett ea Skål ligga* fom vid hans

änkomft kallade fig i vatnet ocn dåraf betåcktes,

Vatnet* mentc Simon hafva varit en tum ofver

defs då varande medel -hogd* men pallad därjäm-

te, at det flått nåra intii den hogftc kanten på
ftenen, hvårifrån nu var 1* 3 fot til vatnets me-
delmåttige hogd.

Til i z6 fot ifrån denne ftencn åt N. O. lik--

tiar bårget en Koks - fp is, och dår låt Herr Kxin-
6WS den 24 Junii t?ff med en bårg-nafvare

goraet hål juft i Vattu - brynct, f tum djupt, til

någon fåkrare eftetråttclfe i framtiden, ån hvad
af Sitrtorts beråttelfé kunde fålja* Hålet flögs

tvårt ift Uti den äåftan lödråttftlende, dock något

ifrån ftrandeft lutande våggeni och 1,7 fot dår-

ofvanfore låt han hugga åratalet. Bårgets hogd

fcfvci hålet år 6 fot 5 til defs run^a kanten tager

emot
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emot. Gent ifrån hålet til ftrand^brådden 5 utan

for den fpis* like gruften* år 4,? fot* hvarcft

djupet til en faft ften* botten år jåmt 4 fot. For

ät il denne vattu-högden transporterad til ham-
nen i Vargö

b
var en karl förut beliåld, fom på

en nedflagen oåle, ftar in et mårke efter vattu-

hogden, på (amma -tid, fom hålet gjordes i bår-

get, eller imcllan kl. 1 * och x på dagen.

Sedan bcgaf Herr KxlNolus fig dag;en dår-

uppå til en i grundt vatten liggande lag bårghålla

pa Gråno Skatcn i Vargö hamn 5 hvilken fyncs

vara en kulle af faft bårg » föm hår och dår fkju-

ter upp en flack utur vatnet. Dår låt han ockfa
bara et hål f tum djupt , och 4 tum ofver då va-*

rande vattu - brynet
?
emedan det på pålen befans

Jjafva jämnt nedfallit 4tum> fedan aen förra da-

gen. Bårghållan år nog oförmelig -

y hannes långd

i S, t. O. var f4 fot j bredaft var hon 18 fot of-

ver då rarande vatnet. Djupet var rundt ikring

måft enahanda eller i>$ fot. Litet*ifrån bålet ot-

vanjpå halka höggs jimvål åratalet i jff\ Medlet
imcilan ftorfte och minfte vattu ^hogden på det

året, gaf tilkårtna, at deffe både hålen voro z tum
högre , ån den medelmåttige vattu- horisonten.

Defle tvånne ftållcn åro på den Sockne-Charta
Herr KLiNGius författat^ noga utmärkte och ined

en påfkrefven kart mening ifrån glomfban för-

varade.

§. zi . Det håndef kke fållan, at fteriar> fom
om Vintertiden blifvit faftbundnc vid ifen, måfte
uti is -brottet om Våren > då upijo tillika tilfto-

ter 5
följa m«d ifen, då han af ftorm kaftas på an-

dra grund och ftrånder eller hamnär uti fund och
trånga Milen, Nir ilen upfmålt oc^ ftcnen ned-

G f fallit
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fallit på botten, tror den, fom forfta gången bliA
ver honom varfe, at hafs- vätnet fatt fig d jupare

'

neder. Det år troligt , at den ofta omtalte Bul*
Jtchens ften på detta iattet tilkommit ty man
liar fyartat foreftålla fig, huru en ften, fom, da
olyckan fkedde, befans ligga i vattu-brynet hardt

nåra intil kamn- badarne , kunde hafva varit obt-
kant, da man fer i denna dag, huru hvarjc Köp-
mans- drång har kunfkap om hvar och en ften,

fom ligger i kol-"vat.net til Jdels mil längre ut.

Uti den fä kallade Sondagsors- fjärden vid

Bjorko i Muftafiian Socken, lyntes är 1761 eit

ften til en god aln ofver vatilets medelhogd, den
Bonderne förut aldrig blifvij varfe , ehuru ofta de
dårofver fårdats. Den ligger nu pä en famns djupt
vatten och år til anfeende fom et ho-fåtan.

il tz. Da Hafs-ifen i Norrbotten vråkes om-
kring af ftormar, och ftannar emot något grund,

ftota andre is flingor däremot och lågga fig ofvan

uppå den föribe : därefter kommer åter en is , fom
ftoter den andre längre up och lägger fig fjelf of-

van uppå, Sadane is - ftycken fom vanka i Haf-
vet , kunna vara af flera milars omkrets 3 forden-

{kullåref den kumia foreftålla fig deras ofantelige

verkan pa motande grund och ftenar, fom mul-

tiplicerar deras mafla med häftigheten, hvaruti de

röras* Når flera is-ftycken fkutit fig up på livar-

a,ndra, våxer dåraf et is-bårg, hvilket Skaf - fiftare

eller, fom de heta, Fålmanner, källa is -kalle,

hvaruti åtfkillige grufter, ram och hamn-ftållen

iro formerade for Fålmånnernas båtar och tilhäll.

Om Våren rifvas Kallarne lofa och drifva omkring,»

"käfta ofver anda ftora hällor, famt vräka up grund

och, bankar , dar förut djupt vätteft varit.

Utan
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UtanBr Kalajocki Socken berättas, at då
fpctfig Ilen af 4 a f alnars hogd och 3 alnars tjock-

lek , fom legat til | aln ofver värnet , har vid en
is-gång och ftorm blifvit flyttad up pä torra lan-

det , hvareft han ock blcf med mindre ftenar fl

underftyltad ; ät en karl kan krypa under honom.
Vid Brcdgrundet berättade de torr omtaltfe

Bj 61 ko Byamän, at dref ~ ifen ar ijåö vältrat om-
kring en *fior lien, den de kallade hålla , af 6 å 7
alnars tvårlinea, och lade en annan kant ån fornt,

up ur vatnet : året dåruppå vardt famroa kant åter

nedftott.

§, ti. Scgelleder.och de fcållen fom ligga for

ftor fp, kunna jämväl dåraf til fitt djup forändras,

at vägarna under fiormar vraka up bankar odla

grund. Öm luften, da han år 1 rörelfe, kan up*
kalla ilora hogder afflygland , fa formar vågen ån

mera rora botten-grufet, fom i vatnet förlorar af

fin fpecifike tyngd anda til hälften.

§. 24. Et uptörrkädt land faller djupare ned
och et vattubitlet ofverholjes af moffa. En yngre
fillandning ligger öfta högre ån en äldre, fa långe

han år upfvåld af vatteiV Nedan for Rifka Hem-
man i Brotto By och Kronoby Socken, finnas

frrxå ryggar på en tillandning, parailelt gående
med ftranden , af hyilka de, fom Mgga närmare
{handen, fyntes ogonflvenligen vid en upfjo vara

högre-, ån de ofre ryggarne. At på tillandningar

fållan fynas några fädané ryggar, torde härröra

dåraf, at vi4 kålfkorpans uplyftning i ftranden.

(§.17) in&oljes merendels enahanda jordart ifrån

{jo-botten} hvarjåmte öckfl ryggarnc kunna dåraf

tå fin uprinnelfe, at kål - flcorpan, forq tillika med
ifen under en up{|o uphojes, brVter lig fiundom

•

'
" fäfom
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fåfora i vråkar, och fittcr på tillandningen ert

vag ^ lik fkepelfe.

På tillandningar och hårdvalls - ångar fBger
moflan fållan til någon betydande hogd, ehuru
de förre plåga efter 20 år mofs-lopa och til gräs-

växt förfalla. Men uppe i Landet, dar antingen

en fank och kårraktig mark miftat fltt affall ge-

nom förftoppningar; eller dar et ftycke lanä af

de invårtes toråndringarne i jordklotet fatt fig

djupare ned; eller ock dar igenom fvedjande fko-

fen
blifvit jåmt$ fetman i mat -jorden upbrånd,

varefter jord • fvålen uppofcr , dar finner man ej

fållan idel mofs - båddningav til 1 å 5 alnars djup.

Moffan år af fådan art , at det ena ftåndet våxer

ur toppen pa det andra , fedan det förra forvifs-

nat, och fa alt framgent. Når man gråfver til

botnen af marken, år ej ovanligt , at dar finna

fhxbbar ftående på fin rott, famt kullfallne ftam*

mar, hvaraf det {ketajes, at botnen i forna tider

varit en öppen mark, fom med måifa blifvit of»

verbåddaa . Utom mång annorftåde1 , har jag pä
Pråftcbotdets egor uti Ilmola Socken fett en få

befkaffad .mafle, dar botnens lynne fågs uti et

tilårnadt dike.

§, if . jag har mig icke bekant na^ot annat

fått til bårgs och ftenars concretion, an at det

ikcrfcr iniurationem* Utom det, fom Tegjelfla-

gare och Poftlinsmakare lårdt ofs håruti , ftår det

at finna af fandftens - brotten vid Paris och afden

rödbruna leran, fom Herr Afleflbr Valuerius
tant vid Sevem.{tommen i Ängland (/} jåmte flere

andre vedermålen af Naturens verknings - fatt

,

at et ften~åmne,kan genom varma och tid för-

vandlas til ftciv
'

: Om
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Om bårgen genereras djupt neder under of*

terika jord - (korpan äf det åmne och de ångor ,

ffcmt genom den värma, fom dår finnes j det lem-*

nas til Liriiologerne at afgota. Men bevis dår-

til, at m del Sarg upftigä ufjordetts gomor och
formultnå ofvanfore den ofverfte jörd^ficorpan

,

tordé gifvas af det 5
fom fedän fägt år och tfxax

fågås IkaK At det få förhåller fig, hvad famtnan^

gyttringen angår> med alladeMfg, hvaruti pe~

trificerade eller inndlutne Amphiöierv Sjo*djiir

och Örter åro fundne* låftfr inlett fåttä uti tvif-

vclsmål: och då kan man lätt föreftålla lig, huru
defle bårgen varit et blott ften-åttine, hvilket

ej mindre, ån andre lofe jord-arter, haft fina ftorrti

och mindre vattuådröf , föril til en del torde vari

af ijo* djuren upgjoftle, hvaruti de fedan haft

fina tilhäll och fot fin foda flcul til åfventyfs in-

dragit Vfigetabilier , hvilka ockfå dår, få vål fom
på Hafs * Dotnen, kunnat af fina från upvåfcä. Se»
dan defTe hål och ådror dels falla tilftopa , dels

igenficoljäs af vatnet , och jofd - maffan ledermerat

indureras til et båfg , få behofver man ické utur
Vawiminfknings * låran håmta förklaringaf - an-

gående Petrificaternas uprinnelfé*

Jåtte* gfytdr ödh fiipade figtiret- i bårg , kun*
rått få vål vara hålor eftö? Al&öt i det blota iien^

åmnet fafthåftat ting, fdm icke låtit fårvandla fig

i ftcn, fom det kan Vara itiårken af Vätnets rto*

tände

.

§. 2(5. Lika få, kan jag ické ärife rtiftda ftc*

nar for at vara et Verk at vatnets rorelfe allena*

Stora bårg remna och fondérfella i ftora ftdnari

defle fondra fig uti mindre och fér&llä til et grus,

famt vidare til åfventyn uplof* fig tilet ftcn-åmne

eller
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eller ften-myIla. Öm icke håruti yoxcen cirkel,

lika fom uti alt annat, ikulle nya barg ideligen,

framalftras och jorden fluteligen blifVa. obeboelig,

Tiden, fom allting förtar,, fyhes icke harVa be-

friat de falla b&rg-artcnie ifrån den allcnånna,vaii-

Ikeligliets- lagen: det ena mäfte förr och det. än-

dra lenare upiofas til fina elementer , för at äter

däraf framftaflfa virke til en ny byggnad. Lichen
med andre ilen-orter fäder lina rötter uti den up-
lofte yran, och Hr af dels mull, fa väl fom af tit-

blåll ftöft 1 lin föda* Da nu en ilen. med fkarpä

kanter flcal upiofas til ften- mylla^ mätte käiiter-

ne 5 ,

fåfom de fvagafte oeh mätt utftåldc..delar*,

fnaraft äffalla : därigenom mätte naturligt vis hän-

da, at fterieti antager til flut eukullrig och lika

fomflipad figur, Det fynes troligt* at fä vida

llenar uti $0- ttfåiider, mera åil andre
5 fkiftvis

blottas for luften öch ofverikoljas af vägen .> at de

ock fharare ån- ändra V^rdä liplofte, h vart il ock
kommer, at vatnét noter och bärtför den formule
nadé ytan $ men öm érick orfaken til ftenars kull-

righet beftodd uti nötningen , fkullé fa eller inga

kantiga ftenaf fes Vid fträridenie. Den Hala och

iika foffittipade yta, hvilkenHållebårgen vifä ida-

gen, fyiiés jämväl likåre
1

llår'rorä- åf en uplösnings
än af iufteris iliparide allena.

§ # iy. Det töfde' numera vara ofverflodigt , at

anföra flerc ftål emot vattuminltmngen, hälft

denne läfah blifvit få våldeligen fqrfvagad afHerr
BkowALLTi lyekelige peiinas men et, fom fal-

lit mig in, kan jag dock icke förbigå.

Öm Hafs-bryriet Kar i anfeendé til diet torra

nedfallit 5 borde de brunnar, fom igeilom com-
jijtiiikation med -Häfvct undfä litt vatten^Jlåndigt

blifvi.
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blifva djupare. Uti Wafa Stad finnas ofverioo
brunnar, hvilka få val igenom vatriets jåmlike

hogd med Hafvet, forn därigenom , at de blifva

lånns, då en ftark kold okar Hafs-ifens, tjocklek,,

utmärka fitt fammanhang med Hafvet. Likväl
har den fråga jag gjort Vattuminfknings-ålftare

i Staden 5
om vattnet i brunname behåller Itaii^

digt fin vanlige hogd, eller om de nu åro djupare

an i forna tider
5
forefall jt dem lojelig ,efter iomfe

aldrig hört om någon aniianVattuniinfkniing ibrugL-

narhci ån den, fora fororfakas med bruns-ån^b^-

ret. Uti ofta omtalte Bjorko, (ades åtfkillige

brunnarutmärka fimmanhanget med det omkring -

flytande Hafs-Vatnet -

y i det vatnet genom up-ocji

utfjo til i oeh aftager. I fynnerhet taltes om im
brunn, på Skaggas Hemman dårlammailådes, hvii-

ken allrafriabbaTHikä medHafVet ftigerochfallér,

frvarfon? ock Boiiderne bruka denna brunnen til

en Barometer, cch (luta af vatncts hogd tilNor-
dan-ellerSunnan^våder 5 famt tiirågn och torrka.

En dylik brunn berättade Herr Kyrkoherden Fa-
^andér väratilfeendes på Välpu hemmari i Back-
by och Caflå Pafiorat utan for Uleåborg^ hväruti
lilcvål ingen i mannaminne Vet

?
eller af fråfågner

Rört, at vatnet. någonfin varit högre, oaktadt
ftora tillaiinirigar vid ftråndeme årligen upvåxa.

§»28. Ingen lårer hafva orfak , at gora mig
dpri be{kynninp,Jafom ville jäg hånleaa alla o-
jåranheter uppa vår jord-yta ifrån ofvanbefkrefne
wfaker. Det vore et altfor driftigt påftående , at

$lla bårg och hogder upkommit genom fuccefiive

rorelfer i jordklotet ; ty oänfedt vi rone , at liog-

der blifva flåttmarker .och dalar blifva hogder^
km detta omfkufret icke; låggas til orfak för der^
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forfte urfprung. Om den fpha?roidi'(ke jorda*nm*
den icke af böljan haft några ftora forhögningar

och förfånkningar* fom omtalas 8, flculle Hafs*
vatnet ffödat ötver Alt och til åfventyrs endaft

lemnat nagré fodtvodde kullar åt bebo -

y och om
deflfe kullar, hvilka hvar oeh en nu på fin hemflåck
blifvit Vaffe* jåmvål Vore igenom en låftgd af tid

tilkornme, iknile intet rum hafva i början gifVi|s

til bonings - ftålle för de kreatur, fom leiVa pa
det torra. Men om Haf och land , famt hogder
och dala?* ftu åro pa famma Milen til finnandes

,

dar de voit> i förfte fkapelfen, det åtager jag mig
icke at bevila ; oanfedt det år troligaft

?
at de for-

utnämnde ftora fårhogningar och torfånkningar,

fom gifva mm at Oceanen och fom Fororfaka rin-

nande vatten på landetf altid Varit på iamnu ttal-

len > dår de ml åro.

Det låret icke eller na^on vilja påbårda mig,

at fa vida en del bårg åro tidens fofter
?
{kulle min

mening varä> at inga fådane blifvit i förfta be*

gynnelien afdtn Alsmågtige infatte i jorden. Nog
iyncs det vara uppenbart, at bårg genereras af fitt

åmne och åter dårtil Förfalla, fornt at nya bårg
upkomma öch at andre förgås j deras nod*

våndighet at upbåri Wden utur Vatnet. med myc*
ken annån nytt* Vi ar dem hafve* år Få beftånaig*

at bårg alltid fyhais hafva varit til* och åt deras

niatriXj åtminftötie Uti jordens djupare inålfvor*

formodeligen af urqveds tid varit oförvan&elig*

och den fatftma fom i Skapelfen*

Jagjpaftår e) eller, at aila jord- hvarf tilkom-

mit pa (amma fått, foto Uti tilianhingarna $.17,

Utom det, at Chaotiike vatnet i Skapelfen och
den Öfvernaturlige Syndafloden kunnat lemna åt-

* 7
tom-
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ftillige båddningar pa jord- ytan ^iå kunna ert

del om ej ftorre delen dåraf hårf6ra 5 at rågn-

vatnet, fom genom -jord -^flcorpan filtreras, dra**

fer ned med fig och opnar vågen for t.e. fand*

örnen, at efterhanden formera en fand-bådd-*

ning under myllan 5 eller ock i allmänhet * alt

efter fom jord - öcorpan i fin forfte blandning

och mérja under fyndaflods - vatnet, kommit at

liyfa fana 5 mo eller lera, il har rågn *• vatnet

,

fedan denne fkorpan kommit i dagen, med ti*

den dragit ned med fig moen eller leran til en
bådåning under fvart * myllan 5

föm legat qvar$
efter fom hon år mera porös , pofande och lått åil

de andre jord -arterna* hvarfore ock fådane ftra*

ta finnas til allahanda direktioner och mågtig*
het utbredde i jorden^ fom knapt låra på annat

- fått til fitt urfprung lata förklara fig.

§. ip* Hvad man med fåkerhet tyckes af
alt detta kunna fluta, beftåf dåruti^ at de tor1*

ändringar .> fom igenom atfkilliga ron åro an-

märkte pa jord -ytan 5
antingen i det, at vat-

net å fomlige ftålien fynes hafva upftigit pa det

torra, eller å andre orter fynes hafva nedfallit

ifrån det torra $ eller ock å andra mm fynes haf-

va forblifvit vid en ftandig medel -hogd, kun-
na alle igenom årkande Naturens verkningar få
förklaras 9 at de ftridigc rönen blifva fore'nte$

och at ingen ny orfak behofver uptånkas, Vi
åro mera benägne at tro , den jord 4 torfva vi

flå tippa vari falt, ån at det rorligfe Vatnet fiul-

le bibehålla fin forna hogd öcK afftånd ifrån

jordens medelpunft. Fordcnfkui har ock Herr
Manfred i, då han ibland annat årför^at gam-
la marmor -golfvet under Dom- Kyrkan i Ra-

H vem*
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venna lag en tum under vatnets medelhogd , gjort

dåraf fådant flut, at vatnet i Medel - hafvet på
34§ år högt fig ungefärligen til en tum (n).

Då det fanka Holland eller åtminftone fordåm-
ningarne torde hafva fatt fig längre neder, och
man finner , huru vatnet vil ofverfvåmma lan-

det 5
upgifver Vetenfcaps - Sållfkapet i Harlem

den frågan, hvilka de fanna orfakerna måga
vara dårtil, at Hafvet fedan någre år gjort ftorc

framfteg och upftigningar långs åt Kuften vid

Potten och Hondsboffen? Herr Lulof un-^

derfoker Nord -{jons hogd pä olike tider och
finner ingen vifs proportion, hvarefter defs vat-

ten {kulle hafva ftigit i jåinforelfe emot Hol*
lands ftrandcr. En myckenhet Svenfke lårde

JVlån finna martgftådes ögonfkenliga marken af

Hafvets forna hogd, och påftå dels et jämt och
dels et periodifkt aftagandc- En flor* del där-

emot beftrida de forras tankar med en mångd
af Ron. Herr BrowaLliusi, fom med too
©gon fer åt émfe fidor, vederlägger både in-

och utlånfke Vattuhognings - och Vattuminfk-

xtings-forfvarare, och har kommit fanningen når-

maftj men tyckes likväl, at han ifrån den nu
upgifhe o^né-punften hade kunnat gora et med
line motftandare i många ftycken, och icke be-

höft ftålla en del af deras Ron uti tvifvelsmål.

§• 3°- JaS g^r
'

lc^c *n uti någon underök-
ning, om vatnets och jordens yta altid bibehål-

lit enahanda proportion uti vidden fins imellan,

oanfed t ytornas figur och rum varit föränderlig;

eller ock , om det torra varit af mindre vidd i

verldenes forfte tider. Til at bevifa det förra,,

kan man. faga med Herr Browållius (w), at
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til en behörig myckenhet af rågn på marken ,
fordias en däremot proportionerad yta af vatten
hvärifråh ragn-åmnet upftiger: och til beftyr-
kände af det fenäre kan ibland annat invandas
•ät luften år et rarifieradt vatten; eller ock, ät
fågnet hårrorer äf en prsecipitation, da vatnets
angör och jordens dunfter metas at, hvario-e*
nom icke mera varder til rågn hederflagit ,°ån
fom til det torras varnande hSfvcs. Men vid
deffa fenares forflags- meningar, torde förefalla
få många fvårigheter at uplofa, at vi gore båft*
dä vi icke påftå något vifst i oVifTe mål, och
hålle för troligalt, ät fphaeroidens ftorre ut-och
inbugtningär varit beftändige på fine forfte i

Skapelfen gifne ftållen. Det år fedigt och vis-
liga gjort, at årkånna fin okunnighet fa mycket
i ftore ting, fom i de minfte grand, och at prifa
den Allvife Skaparens Nådiga fkickelfe, fom
éprtät ofs vågen, mera at nyttja ån at begripa
Var jord, ° r

U)pifp. filten* Colles ad Uddevaliam Cohchaceos,
ar 1764

(t>) Hift. Norv. P. IV. p. 477,
>, Lib 11 Cap XII.
d Acad. des Sciences, an 1708, pt %t t

(e) At 17^ NJo $6.

(f) Potttido år 1764* Nio 38.
ig) Dito 1760.

(7) XIV. Tom, p 218.
(k) Kongl. Vet. Acad. Haodl. Sr 1742. 042,,
(/) lb<d pag 147.

,J

(m) Betänkande om Vattuminfkningen 4. <&>
(«) Acl L.pf A:o i749.p^ * * *

(e) Opufc Bonoti. T. 2. p. a.

Q}U C. $. S9- cfr. $. 54.

EPHR, OTTO RUNEBERG.
H a OB-
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På'Is"lossningen i Mälareny vid Wefterås,fedan år IJll;
ingifne af

ABRAHAM A. HULPHERS.
T^öljandeFörtekning på de dagar, dä Mataren om Vårar*

ne blifvit få öppen och ren från is,at Segelfarten imel-

lanWefterås och Stockholm tagit fin början , år utdrag%t

\itur Skeppare-Skråets Dagbok , fom aldeles år pålitelijV

Til en del har jag ock, i de lenare 1 2 åren, Ijelf upteknat deir.

Månader och dagar åro öfver alt räknade efter nya ftylen.
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Vil man nu taga et medium af alla f4 åren,

la finnes Is - lofsningen i Målaren imellan Wefter-
ås och Stockholm, hafva i medelmåttigt tidiga

Varar tildragit fig den 20 eller 21 April: men
om man delar famma tid i tvånne lika delar , få

har, under de förra 27 åren, medel-tiden til Is-

lofsningen infallit den 16 April : och däremot un-
der de 27fenare åren, ej férr ån den 2 f April. Alt-
fä hafva Vårarne ifrån iji 2 til 1738 varit i gemen
anfenligt tidigare, ån ifrån 1759 til 176^, hvil-
ket ock (konjes dåraf, at under de förra 27 åren,

fjon blef tre gångor fegelbar redan i Martii Månad,
och allenaft en gång varit hindrad af is til inuti

Maji Månad. Däremot har i de fcnare 27 åren,

Målaren allenaft en gång blifvit ren i Martio, men
1© gånger varit befvårad med is, fom hindrat Se-

gelfarten, anda in i Maji Månad. Åren från och
med 1

7

1 p, til och med 1749,om man undantager et

enda, hafva alla haft ovanligt fena Vårar. Ibland

alla åren, har Segelfarten år 175-0 börjat tidigaft j

men däremot fenaft 1740 och 1746. Jag lemnar

andra at doma, om orfakerna til defTa förändrin-

gar, och framtiden får vifa, om hår uti år någon
Periodifk ordning. Man år allmänt af-den tankan,

at vårtClimat (kal blifva alt blidare, ju mera Iko-

garne uthuggas, kårren utdikas och landet up-
odlas: jag håller det ock for troligt, ehuru
defla Öbfervationer tyckas vifa vederfpelet.

Målaren år gemenligen fegelbar om Hoftarna
långt in uti November Månad, och fomliga år

har håndt, at fjon vid Wefterås varit öppen i De-
cember , få at Fartyg kunnat fegla til Stockholm.
Men år 175*0 infrofo fartygen under hem-refan,
vid flutet af Odober, hvilket var ovanligt tidigt.

H 3 Dock
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Dock bor anmärkas, at ehuru Målaren hat
vid Wefteivs merendels i April blir fri från is, och
tilfryfer i November $ lå år dock annan befkaf*

fenhet med de ftorre Fjärdar i denna fjo, fårdeles

Praft * fjärden och Björk - fjärden, i det de både
fenare %iifryfa om Höften , och forr gå up om
Våren. De trånga ^afleii närmare Stockholm
plåga ån längre vara öppne, Det händer ofta,

at en del af Målaren år få tilfrufen , at man kan
kora dårpå, då man dåruti feglar på andra Hållen,

Utan hinder af is,

Detta har jagbordt upgifva til jämförande med
cte Anmärkningar, fom annorftådes i Riket göras

vid de ftorre Sjöars och Stromars is-lofsning. Om
fådanaObfervationer vore at tilgä på Sjöarna We*
nern och Wettern, den raårkeliga ijoii Siljan i

Dalarna och Barken i Vefter- Bergslagen, fkullc

man ta fe ftora olikheter uti tiden, då famrtia Sjöar

tilfryfa och öppnas.

Om Fårmårkdfets uträknande

F. MALLET.

T^\e Aftronotriifke uträkningar uppå Formor*

JL* kelfer, i fynnerhet Sol- formorkelfer, 6ch
Stjeriors betåckande, åro ganflka vidloftige och
tidfjnlknde , ehuru de ypperfte Geometref fokt

at forkarta dem'> de båfte Raknings - methoder

g? ifråden Geometrifka predfion, genom anta*

gnq Approximationer, til den odrågelige Calculens

lättande % de Ph^nomener % fom i akt tagas utom
Mcri-
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Meridian {kiljas mera ifrån råkningarne, ån de,
fom hånda uti famma plan , och denna fkilnaden

år olika for och efter kropparnes viftande uti Me-
ridian. Detta alt har jag tilråckeligen forfokt

uti anftåldte uträkningar pa Veneris gang igenom
Solen, obfcrvcrad år 1761 , och på Sol- formor*

kelferne ij6z och 1764, fom jag hår uti Upfak
fått i akt taga. Mina arbeten hafva altfå föran*

låtit mig, at fkårfkåda de theorier, fom hartil åro

nödige, och at féka infora Geometrifk noghet,
utan Calculens förökande. Den tid, fom jag där-

vid påkoftadt, och den moda, fom jag anvåndt
uti detta flags fvåra råkningar, torde tjåna mig
til urfåkt , at jag vågar frambära mina tröga un-
derfékningar, pa det jag fedan må kunna vifa dc
tillämpningar, fom jag dåraf gjort.

Jag har indelat denna Afhandling uti {fem Ar*
ticlar : den Fårfta handlar om ParaUaxers utråknan*

Ae uti en Spher , fåfom jorden blifvit antagen

for Newtons och Huygens tid, och innan De
funno hanne vara en vid Polerne afplattad Sphe-
roid. Den Andra vifar, huru man uti en Ellt*

pfoid fkal finna Parallaxerne
^ för hvarje Latitud

\

når horisontal Parallaxen uti ./Equatorn år gif-

ven tillika med forhållandet imellan defs Dia-
meter och fjelfva axclen. Den Tredje lårer, *t

med Geometrifk precifion uträkna Sol-förmår*

kelfer för Jordens Medelpunkt. Uti den Fjerde af-

handlas Pbafemes determinerande för en gifvén Hom

rizont^ hvaruti jag hoppas vifa ftorre vighet, ån
uti bekante raknings -fått. Änteligen uti den
Femte Artikelen anforcs Nyttan af deffa Räkningar

och deras jämförande med anftåldte Obferva-
tionc}\

H 4 ART.L
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art. i.

Om Tarallaxers uträknande uti enSpher.

§. i. Låt C (Fig. vara Jordens eller Sphc-
rens medelpunft, och radien ÄC==*, Månens ai>

ftand CLr^, P—AHCr: horizontal Parallaxen

Uti A, for hvilken punft CZ år Vertical. Sått
ACL zzz~ Manens råtta afftånd ifrå Zenith,
ALC^rs hogdens Parallax, då år fynbara af»

ilandet ifrå Zenith sZÄL Om nu Ra-

dien si 9 flfobia: : i : fin. P=y 9 fedan år i :

fin P: : fin z-ff> : fin p, eller fin/>= fin P.fin z+~p.
Til at håraf finna/ , år den vanliga methoden at

feka fin /=fin P. fin z , och fedan fin/s fin P.

{in $4-/, Tilex.omPtS/cJjOch^jo^fäår/Si^/o
£j.j?3;S eller = 303 2,9, 1§.91S i hvaraf

fzzz^f&.ijy. Härvid plåga Aftronomerna
fluta fin rakning: men det ar latteligen klart, at

¥<pi åfven fåfom/</>, dock år /närmare mp
til det råtta värdet af Parallaxen, och fall man

Uti denna håndelfe plågar fatta ^4= 2 ej, f6 . 2* hvar*

igenom p ånnu nalkas til /, fa kan, uti andra til»

{aJUen, genom famma grund Parallaxen blifva litet

mera felaktig.

§.2. Tilat finna, huru mycket denna rakning

kan fl? felt, få låt ofs nyttja/—

f

6 • tjf och

fbka fin/^fin,P.fin.$f^da ärhailes/Si^fö -f04
och
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1

ochom Sin/>r:SinP , Sin z+ finnesp—z9 , f6 f7°*

altfå blir ofåkerheten, genom denna raknings-

method, 6 . ?9f,fom år icke långt ifrån en halfiec.

De Franfke Aftronomer åro nu betänkte, at

förekomma fmå fel af fecunders delar, fom uti

Mån- taflornes Conftru&ion hittils blifvit forka-

Ilade , men med famma (kål behöfver man vända

fin tanka uppå Methoden, at råkna hogdernes Ba$

rallaxer, ty man kan frukta ånnu (torre fel uti
o

andra håndclfer ån da 2=50, och P^Zfg^ åtmin-

ftone bor man underfoka, huru långt denna ovifs-

het kan gå, hvilket fkulk leda til mycket gran-

laga rakningar. Detta alt fjrekommes genom en
rakning, fom icke år vidlyftigare^ ån den vanlige

operation, och likväl gifver en fullkomlig preci-

fion uti Parallaxen, få mycket fåfom genom när-

varande Logaritmifke Taflor kan vinnas.

§. 3. Om man återtager j*£quationen Sinpzz
Sin P. Sin*; , och for Sin jT+f fåtter Sinz.

Cof/r+Sin/>.Cof2, få blir Sin p ~ Sin/.Cofz.

Sin P-rSinP . Sin z . Cofy, och 55 Tangf
Sin JP • Sin ^ TTC rn e • ^ re— Harar ikönies, at 1 angenten for

hogdens Parrallax kan determineras i det aldrano-

gafte, om man råknar efter denna gifna Formul>
men dårvid torde i forftone mota någon vidloftig-

het , och den vanliga Methoden fåledes hållas tor

vigare uti Aftronomifke råkningar. Til fore-

kommande dåraf antager jag Cof 2#:rSinP.Cof2r,
dä år 1 — SinP.CofsSt — Cof z*=z zSin#%

©chTang^^~~j|~
3
fom år ganfka lått at

Hf föl-
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följa uti rakningar. Til ex. om P— fy y och

2=30* fåfom tilforene, fa år

L.SinP— 8 . 2345-f68 L. SipP-8 .2345768
L.Cof2:=p -937f 30Ä L. Sin 2; —9 . 6989700

L.Cof2#=8. 1720874 Suppl. L. 2=9.6989700
o

^=44^4^27.i6SuppLL.SiiiA: 2io , 3075*3 31

L. Sin x zzs> . 84623 3
5- L.Tang/=7 .9400299

;zjLuSin#=i9.692467o f>=igtf6-776

Utaf hvad nu anfordt år 5 kan dragas följande

Regel: Addera Logarithmifka Sinus får Horizon*

tal Parallaxen och Manens rätta bågd% fok Jummaft

och den mot -[varande Angelen ibland Cofinus , och

addera Supplemental-Logarithmerne fér 2 ochfårqua-

draten af den fåkta Angelens Sinus , til Logarithmifke

Sinus af Horizontal Parallaxen och Månens råtta af-

fidnd ifrd Zenith ; då år den fednare fumman Loga-

rithmifka Tangenten för hågdens Parallax.

§. 4. Den nu förklarade Forrnuien Tang/=
1 z
-p kan åfven förvandlas til en annan,

*—SioP.Cof.

fotn år lika beqvåmlig til räkning. LåtSinP*Cofz

sGofv** (å år Tång p—» ™*!' S 'n
^ hvarefter

rakningen bor anftållas på följande fått:

L.SinP= 8 . 2345768 L.SinP= 8 4 234ff6S

LXof^=9-P37f 306 L, Sin z =9 6989700

2) 18 . 1720874 Suppl,Sint> 2 :zo,0065-032

h.Co{vzZ9 > 0860437 L. Tang p=z7 -9400 30°

^=82,f^ff.29f /'= 2^5-6.576

Sin v=9.9967484
Hår-
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Håraf fkonjes bagge fednare rakningarnas in-

ftåmmande, Regelen for detta räknings - fatt

biir följande: Addera Logarithmifka Sinus förMa-
nens horizontala Parallax och dejs rätta högdj halfvtt

(umman fåk ibland Cofinus tillika med den motfva-

rande Angelen : Addera dubbla Supflemental^ Lo-

garithmen af denna vinkelens Sinus til Logarithmifka

Sinus af Månens horizontala Parallax , och af defs

rätta afftånd ifrå Zenith: dä år jumman ÖCc,

§. f . Ofvanftående Theorem Tang p zz

kan brukas uti andra Aftronomifke
I-SinP.Cofs
Problemer med flor nytta. Ex. i . Om a bety-

der en af nedre och b någon ofre Planets afftånd

ifrå Solen, SinPz:-^ och z år ncdi*e Planetens
b

Heliocentrifka Latitud ofver Orbitans plan, fom
den ofre befkrifver, få år p den nedre Planetens

fynbara Latitud ofver famma plan uti ofre Pla-

netens medelpunkt. Ex. 2. Om <z, £, och Sin i*

hafva famma vården;, men z år fkilnaden uti Pla-

neternas Heliocentrifka Longituder, få ivp den
nedre Planetens Elongation ifrä Solen, fåfom den
fynes uti ofre Planeten. Således kan man låtteli-

gen determinera den fyubara rorelfen , når bagge
Planeternes Theorier åro bekante, hvilket Pro-
blem uti Aftronomien icke ånnu blifvit rätteligen

uploft : jag har utaf närvarande grundfats f år-

fkildt afhandlat det famma, och funnit, huru
Stations - pun&erne fkola determineras både uti

Circulera och Elliptifka orbiter, antingen bagge
Planeterne åro Framgående eller endera af dem
Retrograderande,
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§.6. De anmärkningar fomuti§. 5 och4blifvit

f
jorde vid Parallaxernes uträknande uti Spheren
unna lampas til en Spheroid, når den punften

for hvarje Latitud utfokes, fom fvarar emotSphe-
rens Centrum. Utom detta, fortjena de genvå-
gar vid Ijelfva uträkningen, hvilka dar olifvit

brukade , at ihogkommas for den oförlikneliga

nytta
5
fom de hafva uti Spherifka Trigonome-

trien och Aftronomien. Jag kan åfvcn icke uad-

fl,
at befkrifva en annan, fom icke leder til min-

re fördelar: Til ex. om^, b> c foreliålla Ang-
larne uti en fnedvinklig.Triangel, och fidan, fom
Ilar emot a kallas emot b kallas B och C emot

c; få år Cof^= Gof* . Sini? . SinC+Cof5 .CofC:

denna Formula förvandlas til en annan, fåfom uti

ArtJII.fkalbevifas,nemLCof^=Coff^ 2.CofB^

+Sin|^CofF+&5 altfå år Cof^=CofIT^c*.

f Cofsqpc . Tang|*2 \ re

^SJSKsTangt», il finnes lattc-
Cof B ~ C ö

ligen vinkelen D genom Logarithmiflce Tafler-

ne, och Cof^=CofF="C . Cofi«* (iTang+D2
)

eller Cof -rf—

—

q^Td^ 9 ganika

beqvåm at råkna efter. Andra vidléftige hån-

delfer uti fnedvinkliga Trianglar kunna genom

4*nna §. och §. 4 låtteligen uträknas.

§•7-
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§. 7. Det plågar fordras uti Aftronomifte rak-

ningar, at determinera Parallaxcrné uti Declina-

tion och Råta Afcenfion., eller ock|, at finnaLon-
gituds och Latituds Parallaxer. Til den andan

lat ZPH (Fig.3) vara Meridian och ZLl Månens
Vertical, famt L l defs Hogds Parallaxis 5 drag De-
clinations Cirklarne PL, Pl och /A vinkelråt

emotPL, få år Lx Declinationens Parallax,och

Angelen LP l råta Afcenfionens Parallax. Nu
år 1 : CofZLP t : Tangi/ Tang Lx= Tang£/,
CofZ£P=Tangenten for Declinationens Paral-

lax. Vidare år 1 : Sin ZI.P : : Sin Ll : Sin /A ^

'

. , c SinLL SinZLP
och SinP/:i::Sm/A:SinJW>/=s s^pj~
SS Sinus af råta Afcenfionens Parallax. Påfam-

nia fatt, om Par Eclipticans Pol, och Latitud

Cirelarne PL,Pl dragas y famt vinkelråta bog /A,

fä år Tangenten af Latitudens Parallax rs

TangL/.CofZ£P* och —
7 Ss Si-

Sin P/
nus af Longitudens Parallax. Uti defla råknin-

grr kunna PL, PL nyttjas i ftållet for Pl, P/5
emedan utflagens förändringar åro af intet be-

tydande. Angelen ZLP eller ZLP har jag in-

fordt uti defla formuler 5
emedan den förra biif-

ver bekant vid bogens ZL uträknande af Com-
plementerne til Polhogden och Månens decli-

nation P Z och PZ
5
och af vinkelen ZPL, fom

declinations - cirkelen gér med meridian > den
-fed-
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fednare äter år fumman eller fldltiaden af ZLP

och PLP, QchPLP finnes utaf Eclipticans lut-

ning zzPP, Latitudens complement PL^ och PPL
eller Latitud-cirkelens vinkel med Solftands Co-

.
luren. Ty faft defla rakningar kunna få anftål-

las^ at vinklarne ZLP och PLP icke blifva kun-
nige få åro följande formuler

5 hvaruti famma
Änglar genom rakningen determiiieras^ åtmin-

ftone lika. behändige fåfom andra
5 nämligen

_ ,PZL+PLZ^^ZPL
'
Cof

ochTang(___)=

; & . ^ t SmZPL<$inPZ , .u 4
.

famt SmZL=z—^g^p > hvilket de forri

åro forfokte uti delTa rakningar låtteligen varda

finnande*

8* I anledning af den fundne ^Equatiöii

Tång p as >

p^ofe
^m ^Jänc^e PR0ÉLEM

blifvä Uploft : Nåt horizontal Paralkxen och håg*

den åtö gifne^ ät finna relation imeUan fluxionerne $

eller foråndringarne > af hågden och Patätkxen^

öch tilbäkarsi, nåt [amma rehriön åt gifven^ ät

determinera högden. Ty om foreftående jEquatiott

4xfFerentieras* fa ar wf 1 st , c . ftr> r9 GoCp* t—SinPGof#
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dt Sin P*. Sin z* e . c .

^OÖCSSO1 * menSm^Ci-SmP.Cofc)*

— Cofy 2 Sin/»* Sinz2 eller (i— Sin i» Cofz) 2=
CoQ> 2 (i-2SinPCofz+Sini,aCof« 2 +Sini>sSinz3)

:== Cof/ 2 (1—2 Sia i» Cof z + Sin i32). Således

måftc dp ( 1 Sin Pa— z Sin P . Cof 2) — dz x

( SinP.Cofz— Sin P2
. Cofz 2 — Sin i»

2
. Sin*2

)

zzdz (SinP.Cofz— SinP2
), hvaraf fynes re-

lation emellan hogdens och Parallaxens förändrin-

gar. Låt nu dp :dz : :c : e f» år r+^SinP2—zc t

SinPCofzrreSinP.Cof*—eSinP2
, och Cof*

c + ('+0 SinP*
t r„ - ,

=717+ 0~Sinp->
altfa finnCS h°Sden '

och

dåraf Parallaxen genom §§. 3. 4.

Eleärijka Förfök
Med fammangmdm Glas-Stifvor,

Af
TORBERN BERGMAN.

* A Ua kroppar hafva enligt forfarenheten

XA. fins imellan en vifs ordning, hvarme-
delft då två fammangnidas, med alla tilfålliga om-
ftåndigheters fullkomliga likhet , få blifver den
ena och famma altid jakad , famt den andra ne-

kad» Detta ågcr utan tvifvel fin tilråckelig»

grand uti kropparnas fårfkilta lynne och be-
tkaffenhet. LlfA, B, C, ----- - Xy T, Z
foreftålia alla bekanu kroppar fatte i fådana

rum 9
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rum, at hvar och en, hopgniden med hvilken
af dc foregående fom benagas, blifver nekad,
men med hvar en efterföljande jakad, få kallar

jag detta forhållande deras vanliga ordrdng*

At blifva jakad eller nekad, år ingalunda,

fom man i början inbillade fig, vifla kroppars
eget, utan hvar och en (t. e. ' matt - flipadt glas)

kan blifva nekad, om han guides emot någon
foregående uti det antagna fammanhanget (glatt

glas, ylle, en torr hand m, fl.) och jakad ihop
med hvar efterföljande (filke, bommull, linne

m. mj* Sa mycket män ånnu hunnit utröna,

fvarar Diamanten emot J y och någon af Me-
tallerna emot Zi

I anledning håraf kan ock flutas^ huruvida
nekad Eie&ricitet bor kallas Kådartig och jakad
Glasartig.

2. Vifla förändringar i hårdhet, yta, gnid*

nings-fått, tryckning m. m. kunna dock ofta

rubba den vanliga ordningen , och gora utflagen

däremot ftridande. Det år hogft angelaget, och
formodeligen enda utvägen til närmare uplys-

nings vinnande om Eleétrifka ämnets råtta lyn-

ne, at utforfka deflfa förändringars antal, lagar

och orfaker. Men at med framgång utreda detta

inviklada frågomål, år oumgångeligt, tilftålla for-

foken på det fåttet, at fa mycket gorligit år

ingen annan fkiljaktighet uti hvart och ct före-

kommer, ån vid den omftåndighet, fom då år

underfokningens cgenteliga ändamål. Härigenom
blifva håndelferna enklare och utflagen uplyfan-

de, ty när flera outronta olikheter på en gång
inlöpa, blifver man altid i okunnighet, hvilken
och i hvad min hvardcra bidragit til den ver*

kan förfoket vifan tik*
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Lik - artiga kroppar åro foljakteligen de for-

fta fom bora underfökas , på det man i begynnel-

fen ej må forvillas af vänliga ordningen. Tilfål-

liga omMndigheter åro hår likfom enfamme i fpe-

let, och utom dem {kulle näppeligen i denna hän-

delfq någon Elektricitet kunna upvåckas, ty når

två kroppar til ut- qch invärtes lynne aldeles of-

verensftåmma, famt for ofrigt vid fammanghid-
ningen utfåttas for fullkomligen lika åverkan

i fa

tyckes ingen orfak vara
5
hvarfore i den ena {kal

famlas jakadt > crch i den andra nekadt årnne*

3. Herrar Wilson och ^Epikus Voro, fof

några år tilbaka , fy{Telfatte med fådan undersök-
ning, och ungefärligen vid famma tid började jag

et dylikt arbete, vi funno alla tre
5 at Eleftri-

citet genom lik-artiga kroppars hopgnidning kaa
framft^ffas , famt nåftan altid i den ena jakad och
i den andra nekad (a)$ men hvarfåre endera fram*

får den andra fårfättes uti etdera ' tilftdndet > eller

hvarfåre han efter en ftund, genom en ny famman-
gnidning med famma krapp^ kan råka uti firidigt >

hafver ej allenaft ingendera utftakat, utan Herr
./Epinus tilAår afven, at oaktadt all moda varit

ofpard, har han dock ej kunnat utröna de lagar,

hvarefter fådant rättar lig (b). Jag måtte ock
I • vid-

{a) Den infkrånkning hår géres* har i fynnerhet affe*

ende på et förfök med fkrif- pannor, , hvilka hop-
gnidne ibland bågge blifva tydeligen jakade. Det
har håadt mig flera gängor med rå eller oflcrapada

•pannor, men de förlora etter et eller annat prof
denna befynnerliga egen flcap^ och blifVa fedan altid

cn och etl— . Jag hat ej ånnu full reda hårpåt

ty knapt hvär tionde eller tjugunde förhåller (ig

på detta fått,

0) Rccueil des Meto, fur la Tourmäline fid. %i tik;
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vidgå , at deffe förfok åro ibland de kinkogafte

man kan foretaga fig. Många gångor har jag

mail lemna dem , nåltan utan alt hopp , at någon-
fin vinna mitt fyftemål. Det kan ej annat, ån
forvilla och trötta en, dåmaninnom få timmar
finner flere utflag , det ena tvärtemot det andra»

Omfidcr har det dock lyckats mig > at hårpå fä

någon reda, och hvad jag denna gången härden
åran at upgifva, angår i iynnerhet glatt glas.

4. Til följande forfok har jag nyttjat flera par

Glas-fkifvor, fturna bredvid hvar andra affamm^
ftycken. De ftorfta jag brukat, åro af en Geo-
metrifk lineas tjockt Spegel- glas, 84 lin. långa

och 18 lin. breda. I det följande kallas det ena

A och det andra B. Jag har åfven und^rfokt fkif-

vor af tunnare Spegel - glas. Et par , fom myc-
ket blifvit brukade, åro 70 linier länga , 1 3 linier

breda och en half linea tjocka. Det ena namnes
nedanfore h och det andra b. For vighet (kul,

kallas fidorna af de två förra glafen^f, A, 5, B>

och af de fcdnare a> b.

Glafen bora, innan forfok därmed anftållas, vara

vål rena, torra, lika varma och o^nidne af all

annan kropp ån omgifvande luft, atminftone et

par timmar förut» Rummet, dår profven göras,

frias från fuktighet. Gnid-

// eft hors de doute
,
qtfil H?y att, de certaines ioix

y

qui le determinent\ mats je ri*ai pu parvenir a le

5

decouvrir
y

malgré loutes les peines que je me foti

données a ce fujet. Och på följande fida heter det:

y y

ai recherché\ fi le volume , le poli & la cbaleur

des corps p9urroknt en étre la caufe , mats fai
travatlie en vain, 55* apres bien des peines infru-

äueufes ^fy ai renonfe.
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Gnidnittgen bor Ike varfamt,utan ftark tryck-

ning och ritning möt kanterna* Den fom vil ef-

tergöra nedan anförda forfoky^bor hålft nyttja

tjockare glas> ty gemenligen blifva utilagen tf*
deligare och mindre utfatte fér inringar.

L Forfdk.

f.
Öm A ^nides tvårsfore af B^ det år 5 B

res 1 o til 12, gängor fram och tilbaka ofver lam-

ma ftålle af A> famt lodrätt emot defs långd (fe

fig. 4 ) få blifver det gnidna ftållet på, A jakadt*

och^ på bagge fidor nekadt.

Det famma händer^ når a och b pa lika fått

fammangftidas, hvilket hår på en gång tilkånria

gifves för alla följande hindelfer*

IL F6rf.

tf. Öm A gnides tvårsfore af B, blir det för-

ra och det lenare—

*

III. F6rf.

p 7. Om A gniden af B tvårsfore v blir det för«

ra «+* och det lenare —

.

IV. F6rC

8 . Når ^gnides afB tvårsfore (hvilket i det föl-

jande for kårthets fkul uttryckes fålunda ; AemotB)

få blifver det förra -+* och det fenare — >

V. Förf.

p. i? emot -rf, få blifver B 4- och A— , hvil-

ket år tvårt emot fdrfta forfoket.

; VLFdrf.
10* B emot A) få blifver och A.

VII. Förf.

ti. B emot A> få blifver B-\* och 4«m*
.VIII. Forf. , ,

14. B emot A, få blifvetf £-f>och A— .

1 z rj.
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1 5. Af föregående åtta forfok jämförde följer,

I . at fidorna på de(fa glas ej göra nå^on Jkilnad i

utflugen, då alt annars år lika» z. At gnidmngi"
fättet mdfte vara hufyud-orfaken til de fundna Jkilj-

aktigheter^ ty vid defla forfok åro med flit alla an-

dra ombyteliga omftandigheter uteftångde. Det
ar fåledes nödigt, at nogare ofvervåga , med hvad
åtfkilnad gnidningen verkar på A och B.

14. Låt glafet ABCD foras lodrätt ofver gla-

fet EFGH, til defs AD träffar in med /M, och
hela AC kommer uti ftållningen IL. Tag APzz
JDQzzIB. Under denna rorélfc gnides ftycket

IBCM på FH måft, dlrnaft PM af glafet AC, men
åndarna af famma glas AG, nämligen Aq och I

C

minft.

At finna huru ftor fldlnaden år , få låt det

gnidande glafets långd ABzzl, det gnidnas bredd
iB— b^ BNzzAR) tagen efter bekag, — x^fkmt

gnidmngen på hvar pun£fc af glafets FH del ICBM,
under det B flyttas til /f, —G, gnidningen på hvar

prick afPM under famma flyttning zz^, och på
nvar punél af andarnas A Q och IC delar NO eller

RSy =T. I anledning håraf5 finnas låtteligeh

följande formler, nåmligen J
(
#
) och

te>-
'

1 i

F =z sILJh Kallas nu gnidningarnas antal un-

der et forfok a , få blir alla gnidningarnas fum-
•

;

'

"
' -fli^ ^ M nia

(*) Denna formel ar den iamma,fom jag gifvit iKong).
Acad, Handl. 1763. fid. 327, men dar år näm-
naren b genom. Såttarens fel utegloöid * åfVen år

utflutit at a ^etyder gnidningarnas -antal.
;
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ma på hvar pund a£ IBCM^Å^—^) , p| pjj/

—ag^ på livarJVO= öA^. Om de 14 §. angif-

na vården fåttas i ftållet for de allmänna , och
a~\z^ få finnes vid hvart forfok med de ftora

glafen, at gnidningen på IBCM varit 3f gåfigor

itorre ån pa J?M^ famt med de fmå 4-/- gångor
florre. Denna ofrergnidning år då uti anförda

forfok nårmaile orfaken til jakadt tilitånd, men på
hvad fått den fådant uträttar, var ånnu oafgjordt.

Ibland gnidmngs-påf61gder5
år värmans tilvaxt af

de vanligafte, hvilken ock genom följande forlok

befans vara egenteliga urfprunget til jakadt til-

ftånd uti närvarande håndelfer.

IX. Forf.

if.J gneds tvårsfore af B, fom var val vårmdt,

hvarpå A fans— och B -+-, tvärtemot I. II. III

och IV forloket.

e

X
;
F5rf-

i<5. B gneds tvårsfore af jf, fom var val värmt,

då befans B blifvit — och , tvårt emot V,
VI

5
Vll och Vlllforfåket.

17. Det blifver fåledes en afgjord fak , at da

alt annars år lika, utftakar fiårre värma håry hvil-

ket af de hopgnidne gläfen fkal blifva jakadt , en ver-

kan, fom vid förlta påfeende, få mycket under-

ligare förefaller , fom den flrider emot hvad fam*
ma orfak aftadkommer i fiden-band, hvilket mina
förut i Kongl. Acad. Handl. tryckta forfok tyde-

ligen ådagalägga. Grunden hartil, bor utan tvif-

vcl fokas uti defTe kroppars olika lynne och fam?
manfåttning

, ty Eleétrifka ämnet måfte val yar^

af famma befkaffenhet i bagge. At vårman ar en

I 3 ibland
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ibland hufvud - omftåndigheterna vid Ele&ricitc-

tens framlkaffande, intygar all forfarenhet, ehuru
man hittils gifvit mindre aktning dårpå. I Tour-
malin, och 9 få mycket man vet, endaft några
få ädlare Stenar, famt fvarta Skorl-chryftaller,

hvilka jag funnit hafva famma egcnfkap, år vår*

man enfam tilråckelig, at författa Ele&rifka

terien i verkfamhet : i åtödlliga kådartiga krop-

glas år jag helt fåker, at något mer fordras, ehu-

ru Boyle^ och efter honom Herr Musschen-

til den la kraft genom varma enfam. Mekanilmen,
tnedelft hvilken vårman utforer fin hår ömtalta

verkan, år ånnu en hemlighet ; han utvidgar krop-
par och deras lonhål , lamt kanfke bringar deras

ae.Ur uti något {lags dallrings det år alt hvad man
i detta mål med någorlunda fåkerhet vet. Efter

Dn&or Franklins Syftem, Ikulle det tyckas

begnpeligt , at kroppar genom lonhålens utvid-

gni ig på nå^ot fått beqvåmas , at flåppa fitt na-

turliga forrad och bhffa nekade, men vi hafvc

ock nu fåkra prof, at af famma orfak alftras jakat

töft°nd. Eloftrici rona dageligen, at fcdan Ele-

&rifcr - kulaft vunnit en vifs grad varma, aftager

hannes kraft ganfka märkeligen,hvilket ej tyckes

kunna Brlikas med det^ fom förut blifvit fafb-

itålt* men utom det, at vårman uti den gnidande

handen torde åftadkomrna någon ymnigare ut-

dunftning* fom kunde vålla.Elektricitetens minfk-

tting och ofvergi den tilvåxt , fom genom glafets

varma borde vinnas i få år det nog troligt, at hår

fom i annat vifla grånfor måfte vara fpr hvar verkan,
° Det

par vinnes det famma genom fmåltni men 1
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Det kan val hånda, at vårman til cn vifs grad
okar, men dårofver minföar Ele&rifka ämnets
verkfamhet. Det bor åfven tilläggas, at hvad
hittils anfört år , endaft galler om de glas, hvilka

i det nårrnefta åro lika bcqvåme på bagge fidor

och lins imellan,at författas i jakadt eller nekadt

tilftånd. Med iådäna åro utflagen ombyteliga.
Hit hora A, B, a och 6, fårat åtfkilliga par fom
jsg nyttjat. Andra åter, gifva beftåndigare ut-

{lag och flå näppeligen at bringas til forändring,

hvarken genom gnidning eller varma. De åro

nu ej vårt föremal. •

XI. F5rf.

1 8. At finna om och hurudan falnad de fam-
mangnidna glafens längd åftadkommer, fkars b af

mittpå ocJcl gneds fedan tvårsfore af a , men utfla-

get blef enligt med alla förra forfoken ,
nämligen*

det gnidna -f- ocli det gnidande— . Jag forfoktc

åfven fjerdedelcn af b med famma utgång. Såle-

des gor ftorleken ingen förändring.

XII. Fårf.

ip. Om A gnides ihop med få blir det le-

nare beftåndigt — , åfven då gnidningen dårpå
verkar mall, och faftån a år vårmt. Samma hånde
med -rf och med B och ä, famt B och b Nu
åro defla glas ungefärlig af famma hårdhet, famt
utom en liten Ikilnad i ftorleken (fom enligt fo-

regående forfok ej åndrar utflaget) endaft olike

i tjocklek , hvilken i de flora år dubbelt florre

ånutidefmå. Altfå, då alt annars år lika , blir

hår det tjockare glafet jakadt. Håraf tår dock ef

flutas,at et tunnare altid blir— emot et tjockare.

XIII. F6rf.

10. Färgen gör dnnu mer til faken, Jag har

I 4 under-
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undcrfokt tre {lag: ljusblått 4 gran tjockt., pur-
purfårgat ungefärlig af farama tjocklek, och mörk-
grönt två gran tjockare, ån något af förra, famt
foljaktclig 1 gran tjockare ån a eller b.

De färgade glafen blefvo oaktad de värmdes
altid nekade emot alla Jhifvor, foto voro utan färg,

1 hvilket ock år ganfka naturligt då man befinnar

,

at fårgen hårrorer af metallifk tilblanning.

Det blä blefflarktjakadt emot det gröna^Com fans

nekat, ehuru det var 2 gran tjockare.

XIV. F6rf.

2 1 . At utröna huruvida befkéifenheten afglafens
ognidna fidor var i iland förändra utflagen, få
matt ^JJipades ena ftdan af en med b aldeles lika och
af famma ftycke fkuren fkifva. Når glatta fidan

feopgneds med andra glas, blefvo utflagen aldeles

enligamed alla föregående för/U dock idet matt-,

flipade ganfka fvaga^ och ehuru glatta glas vid

dylika tilfållen på bågge fidor vinna famma flags

Ele&ticitet , fa vifte dock hår den fidan fom mi«
firat fin glatta yta, näppeligen ftågot tecken dårtil,

utan drog både jakade och nekada prof- lappar >

i fall icke genom värmande Elektriciteten var

ftark, da bågge fidorxydeligen viftefamma verkan*

XV. Forf.

22. Når ognidna fidan af ctdera glafet aått be-

lades med tenn - löf ( iådant fombrukas til fpeglar)

gjordes härigenom ingen annan förändring uti de

vanliga utflagen, ån at kraften blef ganfka fvag i

det belagda glafet, i fall beläggningen ågde fam-

manhang med afforande kroppar, och beläggnin-

gen forblef aldeles oele£trifk 3 men om all gemen-
tkap imellan beläggningen och rofvande kroppar

hindras^ få vinna bågge fidor ftark och lika Ele-

ftrici-
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éfcricitet. Alt detta år fulikomligen ofVerensftåm-:

mande med bekanta grunder, och likaledes f$l~.

jande oixiftåndighet. Låt DE (Tig. f) vara en
6 til 7 tupis.pendel , beftående af en liten forgyld

pappers -cirkel faftknuten vid en rå filkes-ändä,

och elc£triferad + . Om nu glafet AB (hvars be-
läggning AC ar affondrad frän rofvande kroppar)

genom gnidning blifvit jakadt, få drifves £ ifrån

AB, men om beläggningen AC rores med något
afiedande, ftrax faller E intill glafet, utan at fkilja

lig därifrån, faftån beläggningen åter affondras.

Hålles et gnidit glas - ror til något afftånd från^C,

fä fliger £ äter up igen. Aldeles pä lika fått til-

går, om £ och AB åro nekade, men då updrifves

E ifrån glafet med nekad Rle&ricitet, fom brin-

gas i granfkap med beläggningen. Dylikt kan
åfladkommas, om beläggningen aldeles år borta,

men då måfte det ftålle på bakfidan af AB röras,

fom år midt emot £.

Jag förklarar detta fålunda: genom gnidning

har AB på ena .fidan förlorat en del nekat åmne,
rflen vunnit jakat i ftållct (jåmnfor z6§). Detta
utdrifver på andra fidan och i beläggningen et dy-

likt, hvadan bagge finnas jakade, men få fnart

AC rores , afledes det utdrifna jakade åmnet och
med det famma inflåp^es nekad t, hvarigenom hän-
der, at det jakade pä gnidna fidan indrages, £
nedfaller och en flags laddning föregår, emedan
nekat åmne famlas- på ena och jakat paandra fidan.

XVI. F6rf.

Z3. At årfara hvad et annat gnidnings - fått

(kulle uträtta, faft- kittades glas-roren £ och £
(Tig, 6.) på en fida af glafen AC och BD, hvilka

i det föregående åro nyttjade under namn afAoch B.

I f Me-



138 176 5- Aprilis, Majusjutrius.

Medelft defle handtag, kunde nu AC hållas ftilla

under det BD fördes i hållningarna 7<?och/#{kift>

vis , eller fom kommer ut på det famma, K fördes

halfvågs til H under det L nalkades lika når til G+

Det år då klart , at genom det L en gång fördes

til 6 och K til #, famt forIla ftållningen ABDC
återtogs , blefvo bagge glafens hålftér lika myc-
ket gnidna, men hvardera af dem, for exempel
LIzfAK, år dock olika gniden, nämligen defs

mer ju närmare /* Låt LI (Fig. 7) vara ena hålR
tens längd, tipres LM lodrätt däremot få ftor,

at den uttrycker gnidningen på iyf punårdå hela

LK föres darofver,famt fullkomna parallelogräm-

men LN. Utdrag INzzNQ och fammanbind
M och 0. Man finnet då utan moda* at om Z/—
MN— b

, gnidningen på I under det LK föres

därofver, och LP=Mq^x y få blir QR=z^f

= r, fom år en i 14 §.*gifven formel och hår åf-

ven äger tillämpning, famt at hvar Ordinär P/t

uttrycker gnidningen af hvar punft P , hvars af*

ftånd från glafets nårmaftc anda år lika med Åb-
fciffan LP.
Om nu AC och BD på ofvanbefkrifha fått hop*

gnidas blifva AI och BI+ , famt IC och ID —.

.

Kaftas BD om, få at B fvarar emot C och D
emot A, blifva, då glafen fammangnidas , A I och

ID -4- , famt IC och IB—

.

Genom en håndelfe blefvo defla glas fonder-

flagne, hvilket for en tid hindrat mig fortfåtta

deffa forfok.

14. Det år befynnerligt , at famma glas kan

på en gång blifva både +och — ,det händer dock
äfven unaerftundom vid tvårgnidningen, at et

ftycke
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{tycke vid ofverfta kanten af det gnidna eller gni-

dande {EF eller BC Fig. 4) blifver + eller — ,

famt längre ned tvärtom. Alt detta kan icke hår-

ledas af vårmaa-s olikhet enfam.

Änteligen bor det påminnas, at jag haft åt-

{killiga glas, i fynnerhet tunna, fom ehuru de
blifvit (kurna bredvid hvarandra och af fanorna

(tycke, få har dock en fxda emot det andra glafet-

belHndigt blifvit+ ,
antingen det gneds eller var

gnidande, famt defs andra (ida— , men detta til-

lika med ätfkilliga fmå omftåndigheter, fom ofta

vånda om forfokens utflag , fordrar en egen af-

handling. Nu tår jag til flut for denna glngea
och på prof framftålla några tankar, fom tyckas

mig pafla med bekanta lagar och Ele£trifka phé-

nomena, hvilka jag dock ftrax år färdig at råtta

eller återtaga, få fnart de vifas vara ogrundade.

zy< Efter Doftor Franklins grundfatts år

det ganfka bégripeligt, hvarfore bagge flags Ek-
ftricitetérna altia. tillika upkomma, emedan mgen
kropp kan blifva jakad, om icke på någon an-

nans bekåftriad,. Men, fom denna annars til de

flåfta phénomener få val paflande forflags-mening

ej kan befta med nekada fpitfars verkningar, eme-
dan dc åfvenfå val fom jakade mark eligen bUfa$
ja ofta fa ftarkt, alt ljus dåraf kunna flackas, gro-

par upkomma i motfatta flytande åmnen och ån-

gorna af påftrukén urin-phosphorus utkaftas,fom

långa Comet-fvanfar, at nu fortiga flera befvå-

rande omftåndigheter
5 fa nodgas man ofvergifva

denna mening.
Det fom for ofs tyckes enkelt, år dock ofta for

Naturen ändock for mycket konftlat, och tvärt-

om. Når defs utvägar förefalla ofs vidlyftiga, år

fadaiit
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fadant en folgd af vår okunnighet om forfta drif-

fjädrarnas art ochbcfkaffenhet>hvilkas råtta natur
tfch verknings-lått varit och formodeligen blifver

falla tider obegripeligare for var Naturkunnig-
het , in tranfeendentela ftorheter i Geometrien*

26* Af hittils bekanta phénomener tyckas
följande fatfer vara fåkra folgder.

I. Två Jlags EleBricitet dr vefkeligcn til, fom
hvar får fig vifar lika verkningar^ men dock inbur*

des dro Jd ftridige at de aldeles forftöra bvarandra.

II. Hvarderå flaget beflav" uti ofverflod af något

åntne^ fom äftadkommer de verkningar vi kalle Ele-

ktricitet. Defle åmnen dampa hvars annars verk-

famhet,och kallas dårfore det ena jakadt och det

andra nekadt. Hvaruti de egenteligen åro fkiljak-

tige i anfeende til fin invårtes natur år val ånnu en
outranfakad hemlighet, dock tyckes Herr Leftor
Wxlckes hårom i Handlingarna gifna tanka träf-

fa målet närmare , ån någon annan. Hela fam-

maahanget foreftåller jag mig på följande fått

:

Bagge ämnena draga hvarandra, tils hvar partikel

blifvit likfom mattad, med få mycket han formar

taga åt fig,hvaraf omfider upkomraer et famman-
fatt och overkfamt åmne, foga annorlunda, ån

<?t menftruum, faturerat med uplofta partiklar,

blifver likfom makt -lod och ingen ting uträttar

på livad fom vidare tillågges af famma {lag, utan

alt förblifver ftilla och oförändrat. Då en kropp
hyfer få mycket af detta måttada och overkfamma
åmnet , fom han enligt fin natur kan draga til fig

och behålla, tils det med våld fkiljes därifrån,

kallar jag defs tilflånd naturligt, ( Sådant kan i

tecken utmärkas genom .£ och i figuret genom
horizontela och lodråtta ftreck , fom korfa hvar*

'
' andra

s
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andra, fe Fig. 8. A, B). Men då flere jakade

delar finnas däruti , ån fom behofvas til de nekade
partiklars mattande, heter hans tilfiåndjakadt^ooh

nekat, når ofverlops - ämnet år nekat. (Det form
k#n i figur beteknas med lodråtta ftrek , Fig.. 8.

i>
5 och det fenare genom horizoiitela C).

Sålunda, alleftåds dar etdera åmnet allena okas

eller minfkas , eller bagge, dock i olika mån, dir

upkommer Eleétricitet af et eller annat {lag. Låt
ois fullfölja den förut nyttjada liknelfen. Så fnart

något lågges uti en Solution, hvartil uplosnings-

medlet åger ftarkare dragning, ån til det förut up*
lofta , ftrax ftores hvilan, rorelfe fporjes, det fom
förut var nåra forenadt med menitruum , fkiljcs

-därifrån och fålles til botten. De vanliga opera-
tioner, hvarigenom framlkaffas Eleftricitet,åtlkilja

verkeligen ämnena och famla hvartdera for fig

,

det intygas fullkomligen af forfarenheten ,„ men
genom hvad verknings -fått, om någon utvåg
rukas , fom har enlighet med fållande medel

,

eller annorlunda, dårom år man ånnu uti okunnig-
het. Imedlertid fedan en dylik fldlnad blifvit

verkftåld, tyckas alla phénomener härröra af en
efterftråfvad jåmnvigt, men på hvad fått, horer
ej nu til mitt foremål, at utförligare befkrifva.

zj. Låt A och B vara tvä kroppar uti nätuf-
ligt tilftånd. Sått naturliga mångeten af ele&ri&t
overkfamt åmne i A$ p=P och iB,~p— n

y

dragningen af A til P~N, (den må hårrora af
hvad Mekanifk orfak fom behagas

, jag forftår

genom denna benämning endaft defs verkan)—zD
,

dragmngen tilP utmårkes JD4- och til—Nmtåi>—

•

Uti £ betyda zd, d+och d— dylikt.

Om nu JS {kal kunna btifvä jakad och ^nbkäd
genom
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genom hvarandras inbördes åverkan,'få måfte an-

tingen något jakat åmne flyttas utur A i B, eller

nekat utur J? i A , eller ock bågge delarna. Det
får/ta kan hända, om allenaft D -4- minfkas och d+
okas; det andra, om D — okas och d — minfkas,

famt det tredje på flera fått, nämligen 1 . om I)

—

och d+ tillika okas. z. Om D + och d — tilli-

ka mmlkas, famt 3. om D — och */+oka$, då

D och d - tillika minfkas.

Det blifver faledes envigtig kLECTRISK
U DGIFT: at finna, huru många och hvilka af de

fortgående utvägar nyttjas, där fomEleftricitetfram*

"Jkaffas ?
famt orfakerna dårtil, åtminftone de når-

maiie, ty de forlta torde forgåfves fokas.

SCLERIA,
örte -genus tfrån Amertca^

framlagt och belkrifret&
af

PETER JONAS BERGIUS.

Ehuru få mänga beromliga Botanifter, en Her
nandez, en Plumier, en Sloane, en

*
1» EutLLeE, en CATESB¥,enBRöWNE,en Kalm,
en Lo^ling, en Jacquin och flere^ med ofor-

truten moda fokt tip och befkrifvit de fållfynta

Växter, fom AmeKca framalftrar, vinner likväl

Ört - vetenfkapen åmiu altid förmån, hvar gång
efterfokningar dårftådes utaf Peregrinätores (ke,

' få at icke allenaft åtfkilHga nya Ört-Species, utan

åfvenockfå Genera tid efter annan blifvauptåckte.
Hade
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Hade var Landsman, HerrRolander, velat foga

fig efter fina Vänners åftundan, och utgifva fin

Surinamfka Refa på trycket, ixied befkrifning på
de åtfkilliga orter , fom han på 9 månaders tid

,

vid år 17fS 5 dårute famlade , få vet jag forviflb,

at, utom många Species, flera nya Genera fkulle

ha framkommit i dagsljufet,

Når jag nu med granflcande oga , vid lediga

ftunder ,
gar igenom den famling , fom jag af be-

målte HerrRoländers Surinamfka orter på min
lott arhållit, träffar jag ftrax i början 2:ne Gråt,

fom til fin blomma ga ifrån allaforr bekanta Grås-

{lagomen dock finsemellan komma lå nåra 6fver«

ens, at de böra foras til et och famma (lågte cllet

genus. Min vördnad for Kpngl. Academien ålig-

ger mig då genaft , at til defs Handlingar ingifva

en tilforlitelig Botanifk befkrifning, få val på de
generifka kännetecknen, fom defTa bågge gris-

flagens fpecic)la fkiljemårken , jåmte en riktig

och accurat ritning på dem bågge.
Charafter generkus.

Flores mafculi in eadem panicula

cum foemineis mixti.

Cal. Gluma r-vel 6-valvis, diftiche imbricata,

ovata, multiflora: valvulis ovatis, acumina*
tis, carinatis, concavis, arfte claufis , -integcr-

rimis, perfiftentibus; inferioribus minoribus,
anguftioribus.

Corolla* VahuU plurimse, oblongse, pérfi-

ftentes, calyce paulo longiores , ftamina diftin-

gventes.

Stam. Filnmenta plerumque $ fetacea, longitu-

dine Corollse,- inträ unamquamque valvulam
corollse. Anthwr* incraflatse.

Flora
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F/ores foemineu

Calyx ut in mafculo, fed uaifiorusV

Corollä bivalvis, valvulis lanceolatis acutis*

oblique flexis, calyce brevioribus.

Pistill. Germen fubrotuftdurn^hafi innixuni fun- .

dameato ore fubciliato. Stylus filiformis . Sti-

gma limplex.

Fericarp. nullum.

Semen unicum globofum 5 rubo{T€umymagaum5ni-

tidum5 apice tuberculatum, bafi cincbum calyce.

Species.

i. Scleria {Ilagellum Nigrorum) culmo articula-

to fcabro^ pedunculis axillaribus paniculatis,

floribus pedicellatis.

Schoenus (fecans) culmo triquetro foliofo

denticulato , panicula villofa, fcminibus globö-
fis^foliis trifariam denticulatis. Linn. Syft.Nät.

i o.p. $6$. Amocn. j.p. 391.*

Schoenus ( Lithofpermus ) Linn. Spec.

iPlant. 2. p. t$.

Gramcn cyperoides fylvaticum maximum ge-

niculatum afperius, femineMilii foiis. Sloan#

CatäL Jam.p. 3 f. Wftor.L p.i 18. T. 77./. t. Raj.
SkppL p. 614.*

Carex tenuior altiffime fcandens. Brown*
$am* p. 33 j.

Habitat in Surinamo & Jamaica, in fylvis,

intervepres & arbores quibus fulcituu

Descr. Culmus triangularis^ articulatus, ftriätus,

craflitie culmi fecalini^ longiffimus, ere£his 5

flaccidus, fetis minutiflimis hifpidus ,
angulis

omnibus aculeis breviffimis recurvatis fcabris*

Ramuli ad nodos pauci* Vagina foliorum triail*

gulares, pbllicares, ftri&se y ore truncato pilofo,

ad quetnvis geniculum onx-, angulis aculeatis.
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Folia -alt ernå, yagiöåts^ pedälk, laficeolato-

linearia b
acutä 5

ftriata, faturate viridia^ bi-

nervia, fuperne gläbra linea longitudinali hi-

fpida, inferne pilis raris obfita, margine & ca-

rinä aculeata* uti anguli caulis & vaginse. Pe*

dunculi axillares, e vagina prodeuntes, compreffi,

fetis & aculeis minutiffimis fcabri> paniculati.

Panicula ovata, ramis fimplicibus^ inferioribus

longioribus, ad angulum reftum patentibus*

UraBtä ovato t acuta \ minima y hifpida j cum
foliolo fetiformi pedieellis longiore

5 ad bafin

ramorum panicuke 8c pedicellomm. Floret

pediceilati) pedieellis alternisy bafi vaginula-*

tis $
vaginula ore^ciliato. Flores mafculi cum

foemineis ineadem panicula absque ordine com-
mixti. Fl. rnäfe. Cai*. Gluma 6-valvis, fufca:

valvulis binis fuperioribus majoribus^ latiöri-

bus ,
apicibus compreflis

^
patentibus. Cor»

Valvulae plures lanceolatas , membranacese

,

fubobtufas. Stam »*ut in char. gen. Fi.famin*

Calyx ut in mafculo 1 fed unifiorus. Corol-
la ut in char. gen. Pistill. Germen oVatö-

oblongum. Stylus* filiformis longitudine caly-

cis. Stigma minutum» Pericarp. nullum . .Qt-»

lyx femen ad dimidium fovet. Sem&n folita-

rium
5
fubglobofum^ ex fufco & albido varfe*

gatum, apice tuberculato, albido*

Scleria (mitts) culmo enodi kevi, raceinis

paniculatis terminalibus* floribus feffilibus*

Habitat in Surinamo,
Jescr. Gulmus ereftus^ eiiodis^ glaber

5 Cfaf*

fltie pennas anferin^ kmgus
^
trianguläris 4 an-

gulis acutis. Folia lanCeolato - linearia
? alternä^

vagijnata, longa^ pollicem (cm lata^ ftriata*

K palli*
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pallide viridia ,

utrinque glabra , fubtus ntrvo
longitudinali. Vagina foliorttm longiflimac

,

triangulares ,
glabrae, ftriftse: ore lanceolato,

- obtuio* Panicula terminalis, & e vaginis fupe-

rioribus fQliorum axillaris
, longiflima, contra-

öra, conftans ramis fubiimplicibus y alternis,

longis
,

compreflb - triangularibus. Flores ro-

tundiores & minorcsquam in altera fpecic,fef-

filés, mafeuli commixti eum foemineis. FL
mafc. Gal. Giuma f-valvis. Coroll. valvuU
plurimse ovatée , acuta*. Stam. ut in ch. gen.

% FLfoemin. Calyx ut in mafculo , fed uniflorus,

& yalvulse interiören majores quam in mafeulo
flore. Corolla ut in ch. gen. Pist. Germen
globofum. Äy#x crafTus , longitudine germi-
nis. Stigma firaplex. Pericarp. nullum. Calyx
femen fovct. Semen folitarium exafte glo-

bofutn , niveum, apice tuberculato-acuminato,

nigro , b^ii cin&um perichsetio membranaceo,
ciliato-fetaceo.

Det f6rftnåmnda Species flagellum Nigrarum
yåxer tåmmeligen allmänt i Americanlka Länder-
na, cj aljenaft i Suriname, utan ock på Jamaica
ock flerftädes. Man fer utaf Sloanes ritning

/. c. fom år nog ofullkomlig, Vi det verkclig.cn

|r detta famma dpecies fom han dar velat afbilda*

Hans befkrifning , ehuru ej heller fullftånclig ,

kommer ock val ofverens mpd Naturen, och år

det befynnerligt, hvad han dar anmärker, fom
ock Herr Rolander beftyrkte, at detta gris-

flag, med lå fpinkug och <fmal ftjelk fom det har,

fkall kunna klånga fig up til hela 1 f fots hogd

,

når det tår våxa ibland bulkar och tråd, hvilkas

ftugga och Ilåd det åfkar til fm frodighet och
tref-
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tftfnad, klifvandes då rakt up mellan deras gre-

nar , utan at flipgra fig deromkring.

Jag haf flera fkål at tro, det åfven Browne
har ment egenteligen detta grås-flag med det grås

han under namn af The Climbing Carex fom kortaft

/. c. omrorer, helft bemaite grås, efter hans ut-

fago,(kall på lilca fått våxa mea fmal och fpinkug

ftjelk til ofvermåtton ftor hogd,och behofva ftod

Utaf nårbelågne bufkar. Annars år den beflcrif-

ning, han om denna fin få kallade Carex lämnar,

altför otilråckelig, och har han vifst forhaftat fig,

når han tagit den for en Carex, emedan defs fpica,

ncftarium och flere olikheter icke komma med
detta grås -flag ofverens.

Den figur Plukenkt har i fin Hytogr. Tak

}i.f $. pa et Grås
5
fom han kallar Gramenjunteum

elativs , pericarpiis ovatis Americanum , år vifst icke

låmpelig til Sloanes Gramen cyperoidesJyhatkum^
eller detta vårt Species Scleri2e,fom Plukenet
vil tro i fin Mantisfa p. Hvarföre ock SloANK
/. r. med alt fog detta defs mifstag rattat.

Äfven lå litet kan det Grås -flag råkiiashk,

fom Morison Hiji.pl 3. p. 137. uptagit ock
Seft. t . tab. ti. f. \4> afritat under namn af Cyperut

maximus Amerkanus Litbefpermi femine , ty figurer*

ne åro formycket finsemellan fluljaktige.

For ofrigt km Scleria ej foras til gcnm
Schoent, efter hon år en Monoecift , då deremot
Schoenus år blott Triandrift, utom det at Ca*
lyx på Scleria år en Gluma fexvalvis , då Calyx
pä Schoenus deremot år allenaft enGltimä, bival*

vis, medfleravåfendteligaomftåndigheter uti Sek**

riae chara&er genericus , fom ifckfe quädrm på
Schoenus

K t Man
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Man torde til åfventyrs undra, af hvad orfa^ '

jag for detta forfta Species tagit namnet Tlagellunt

Nigrorum til nomcn triviale y men jag bor berätta,

at juft detta Grås år, efter Herr Rolanders
intygande, en lcdfam plåga £§r de arma Surinami-

Ika Neger -flafvarna, emedan det med fina fmä
\

lkarpa taggar färgar deras nakna kroppar, lå ofta

de (kola gå i de tränga och ovågade lkogarna* Ja,

utomdefs fkallock undertiden, efter Herr Dired.
Siländers beråttelfe, detta grås, uti knippor

bundet, brukas fåfom ris til Slafvarnes afftrafltan-

de for begängne grofre brott, och fordenfkul af

Hollåndarne i Suriname kallas die Geefel voor die

Nigers, varandes ingen tvifyel, at ju et fådant

executions - fått måtte vara et ibland' de blodiga

och måft fmårtefulla, fom grymheten kunnat ut*

finna.

Åtankan af detta, fl val fomfjelfva Gråfets

Ikarphet, gaf mig ock anledning, at kalla hela

Genus med det namnet Sckria r fom ger tilkånna

något fom år hårdt och fkarpt.

Det fenare Species af Scleria, fom jag kallar

mtis, efter det ej år {karpt , utan har glatta blad

och ftjelk, (kall våxa i SurinarAe mera lallfynt.

Jag finner det hvarken afritadt ej heller med rnift-

fla ord omrordt hos någon af alla de Auftorcr fom
jag haft at tilgå. Något fnarlikt tyckes val et

grås vara, fom Rheede afritat Hört. Malab. T.Xlt
täb. 48- under namn af Kaden-pullu , men blommor-
nas ftållning, fröns figur och Calycis olikhet, vifa,

vid närmare efterfeende,en nog betydande fkilnad.
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Lyckadt Förf6k > at med Ajketifs -fafi

bota giftiga Ormars bett;

gjordt och ingifvet

af

LARS MONTIN, m.d-
Frovinc* Med. i Halland,

ibland dc förmåner, värt kåra Fädernesland har

at fågna fig ofvcr, framfor andra långre i

Sode
?
r belägna Riken, fortjcnar den viflerligcn et

betyäandc rum , at Naturens HErrc behagat til-

dela det et ganfka ringa antal af giftiga djur. Då
månnifkors Yif på de orter , fårdeles uti Indierna ,

dageligen ftår i fara for Drakar, Cobra dc capel-

los, Skaller -ormar, Scorpioner, Tufendbener,

öch otaliga flera fådana, hafve vi ej at frukta for

andra, ån tvånne flags Ormar, nämligen vår all-

i«ånr^ Huggorm , Colubcr Berus, Linn. SyfL'

Nat. ed. X. 5
och Äfoingen, Coluber Cherfea.

Ehuruvål deflc , lårdelcs vifla år , då kalla och

.

våta Somrar infalla, ej åro til flor myckenhet *

likväl händer icke fållan, at folk på landet, fom
om heta fommaren gå ute på marken med bara

fötter , blifva huggne af ormar. Och ånfkont det

ofta afloper utan fynnerlig lifs-fara, mäftc dc
dock i flera dagar utftå vårk och v^nda, och tå

underftundom iåtta lifvet til , eller ock hålfan for

all fin tid.

Til följe håraf, hafva var tids forfarne Läkare
varit angelägne, at antingen inom Riket upfinna,

eller ock från utrikes orter århålla, något tilfor-

låteligt medel riiot få åfventyrliga åkommor, får-

deles fedan man med vifshet årfarit,huru ftor fara

K 3 3\\
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en månniflcä löper, fom har den olyckan, at blif-

va huggen af den lilla men ganfka giftiga Äfpin-

gm $ met hvilkens bett Bom -olja, utan den
flkadade månnifkans lifs-bårgning,blifvit afArchi-
atern och Riddaren Herr von Linnc forfokt i

Skåne.
(

"

Det har doclc fa vida lyckats, at den af Her-
mannus, K^empfer och flera, öfullkomligen

befkrefna Radix Mungos , hvilken uti Indien med
få mycken forman nyttjats mot Cobra de .caper-

lös annars dodeliga bett, år, medelft Herr von
LiNNes ofortrutna moda, befunnen vara, icke det

på Apotheken befintcliga Lignum Colubrinum,
utan Ophiorrhiza Mungos, Sp.Pl. ed. z. p.£i&
n. i . Jbn Do&or uti America, vid namn Ten-
nent , har äfven lyckeligen uptåckt, at Senega,

fom ofelbart botar dem Skaller - ormen huggit *

år Polygala Senega, Sp. Pl. ed* z. p. 990. n.

16. Hvilka Medicamenter utan tvifvel måfte gö-
ra få mycket fåkrare hjeip mot våra Ormars bett*

fom defle på långt når icke åro få farlige och gif-

tige, fom de Indifke och Americanifke.

Men fom intetdera af defTa medel hunnit at

blifva infordt på våra Apothek, och^faft det fram-

deles flvulle kunna fke, likväl måfte falla dyrt for

Allmogen, utom det at fådanc fkadof fordra

fnar hjelp* har jag, vid förefallande tilfållen,

foranlåtits at for/oka åtfkilliga Hus- Curer och
fådana medel , fom låttmft flått at århållas \ bland

hvilka Afkelof befunnits det endafte, fom full-

f
jort min åftundan, och inom några års tid, un-

er min tilfyn, botat åtfkilliga, fom blifvit bitne

af den vanliga Hugg -ormen.
Långt ifrån at vara til fullo nogd ofver denna

up-

I
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upfinfting , fruktade jag fnarare , at Äfpirigs-gif-'

tet, fåfom långt ftarkarc oeh foljaktcligen ba-
rare atdåmpa, (kulle for detta medel, åiven fom
forBom -oljan, ej gifva vika. Och har, oaktadt
alt mittfcemodande, ftådfe felats tilfålle, at for-

f6ka en få angelägen fak, til for kart tid fedan,
dl, under mitt viftande på landet, ca Drång blef

huggen uti högra lill - tåen af en Äfping , hvilken
genaft ihjålflogs på ftållet, och fedan upvifades
For mig af Drängen, fom 6 timmar efter det o-
lyckan honom hånde begärde råd och hjclp af
mig.

Utom det ät foten och benet voro mycket
rode och fvullne, marktes fvulftcn åfven uti låret.

Pulfen var låg och intcrmittent. Den Ijiike kla-

gade ofver hufvud - vårk, rysning, matthet, qvalm
i magen, tryckning under broftet och ångflan,
hvarvid han fom oftaft gråt. Ingen mat hade han
fortärt fedan battida om morgonen, ock markte
icke heller hu, då det var en ftund in på efter-

middagen, den ringafte matluft.

Af alla omftåndigheter fann jag, det giftet

redan blandat fig med hela blod-maflan, och at

onfkeligare lågenhet ej kunde yppas , til at forfo-

ka det omtalta Bote - medlet, och utröna hvad det
förmådde uträtta mot Äfpings - giftet , hvartiljag
få mycket mera foränlåts, iom intet annat Medi-
Cament i haft ftod at tås.

Jag plåckade fordenfkul fpåda Afke-lof, hac-
kade dem helt fmå, lade uti en mortel få mycket
jag dåraf kunde taga med haviden, dä fingren voro
val utfparrade, flog et glas

;

Franfkt Vin dårtil,

och ftottc det til defs jag tätt faften val utur bla~

den, då den fedan utpråfTades genom en linnen

K ± ^ klut.
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klut. Håraf befatee jag den fjuka taga et fpets-

glas fullt hvar half timma öm dagen , och dar*

jåmte lågga, morgon och afton, oraflag af de ut-

pråflade oladen éfver taen och foten, famt låt ho-
nom kl. lo oni aftonen taga in en thé-kopp Bom-
olja uti varmt dricka.

Om natten fof han tilråckeligen, och måd-
dle båttre morgonen därpå. Svulften mårktes ej

Uti låret, och hade åfven fallit något uti benet
och foten -

y hvarjåmte han fade fig nu inera ej

kånna hufnid*vårk, rysning eller åckel, falt

någon klåtnning under broftet, ångflan och matt-
het^ fom tidaft infunno fig. Pulfen var något
högre och jämnare. Och fom det foljakteli-

gen liknade fig tfl förbittring, rådde jag ho-
nom1

, at fortfara hela dagen med Afkelofs-faf-

ten, och om aftonen åter taga en full thé-kopp
]Bpm - olja.

Af vårdslöshet hade han i dag forfummat
at nyttja faften mer ån et par gångorj hvar-

efter han om natten fick orolig fomn, och bt-
fans om morgonen uti mycket fåmre tilftånd:

foten, benet och låret ganfka fvullne, rode och
blå*ftrimmigey pulfen låg och nåftan darrande;

mattheten med tryckning under broftet och ång-
flan hade anfenligen tiltagit.

På det ingen vidare forfummelfe fkulle kun-
na hånda, tinattes en vifs perfon, fom endaft

fkulle vårda honom > och hvar half timma gifva

den vanliga portionen af Afkelofs-faften*, gora

omflag med bladen kring foten > och tilfades, at

han om aftonen fkulle taga en rågad thé*lked

af Theriak* Detta vardt åfven til alla delar

verkftåldt* och hade den onfcada verkan 5 at den
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fjuks fftmdcligen förbittrades, och fof hela på-

följande natten, famt fvettades ftarkt** varandes

han, då jag om morgonen befokte honom, tam*

ideligen munter, utan at kånna fig fårdeles be-4

Mrad af de invåi;tes plågorna. All blånad, må-,

fta rodnaden , oeff en anfenlij* del af fvuTften

hade forfyunnit. Pulfen flog jämnt och ej får-

deles matt. Nu forft började han kånna någon

luft til mat.

I forhoppning om behageligt utflag på Cu-
ren, tilfades, at han (kulle ftotas i dag på lika

få|t, fom förleden dag> hvilket ock ikedde.

Hvarpå jag följande morgon fann honom alde-

les återftåld til hålfan ,
undantagandes , at Han

ånnu hade qvar någon ftyfhet i foten och onP
het uti tåen, fom dock ej hindrade honom frän

litt urbete , och forfvann aldeles efter et par da-

gars förlopp, då han åfveri uphorde med fafteas

vidare nyttjande.

Drängen var ung, men hade .fkårpa iAAo+
det och utflag* hvilket i början ej förökade mitt

hopp om lyckeligt utflag. Ytterligare forfok

lära gifva vid handen, om ålder och andra fjuk-

domar förmå gora hinder uti Curen. Jag har

imedlertid trodt min {kyldighet vara, at upgif-

ya til Allmänhetens tjenft det jag denna gån-
gen funnit llå an.

At Afkelofs- faften gjort det måfta, om icke

alt, til denna Curens lyckliga utgång, anferjag

for få mycket troligare , fom Bom - olja och
Theriakaf andra blifvit fafångt forfokte, hvilka

jag likväl, fåfom ån ovifs om Afkelofs - faftens

verkan emot Äfplngars gift, ville tillika bruka,

emedan de voro tilhands, och åtminftonc ej

K f kunde
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kunde fkada, dm de icke, efter någras forc-

fifvande, vid fådant tilfålle kunde gora gagm
tet kan jag med vifshet forfåkra, at Afkelofs-

faften, enfam brukad emot vanliga Hugg-ormars
bett, aldrig flagitfelt, ehuru jag rått ofta nyt-

tjat den dåftil.

Så fnart }ag kan fånga en Äfping lefvande,

hvilket år fvart, emedan han år ganlKa fållfynt

hår på orten , tanker jag forfoka Curen på krea-

tur, fatnt åfven underioka giftets forhållande,

blandadt med Aftelofs - faften. Öm tfagon an-

nan imedlertid får tilfålle, at närmare och vif-

fare utröna denna fak, gor han det Allmänna
en tjånft därmed, om han gifver Kongl. Ve-
tenfkaps Academien del af hvad han funnit-

Vtdrag om några märkvärdiga händelfer,

fomjig iddragit tWaffenda Förfamlmg^

fedan år 1710 y

ingifvet af Comminiftern dårftådes,

TORSTAN WASSENIUS.

Jag
har tilforene ingifvit en Fortekning pa

Födda och Döda i denna Foriamling , ifrån

är 17Z 1 til och med 1761, fom blifvit införd

uti K. Vetenfkaps Academiens Handlingar for

176Z. Nu år jag finnad at låmna et utdrag

af.de foriiåmfta. märkvärdiga Håridelfer, fom fig

under famma tid hår i Forfamlingen tildragit, och
iKyr-
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i Kyrkoböckerna af mig blifvit uptecknade:

men hoppas at det ej mifshagar, at jag forfi

gifver en liten underråttelfe om denna Forfarn-

lings belägenhet och om Invånarnes näring.

Forfamlingcn har fitt namn dåraf, at hon
iigger vid andan af det flora vattnet, Sj5n We-
xicrn, til hvilken hon ftoter pä Norra kanten : på
<Öftra lidan åt S6der

o
år den namnkunniga Gotha

Älfven, neder til Akerftrom: därifrån på Södra

fidan och åt Vefter går Bohus - Lån intil > och
åndteHgen i Vefter til Norr, Dahls -Land.
Omkretfen år vid pafs f mil. Hon horer til Ve-
ftcrgothland ,

Elfsborgs -Lån och Wåne- Hårad,
famt,hvad Kyrkovåfendet angår, til Skara Sift.

Til Forfaralingen hora tvånne andra Kyrkor, näm-
ligen Nageihem och Ryr, hvilka nu förtiden, til-

lika med yelfva Waflenda, åro Annexer til Weners-
borgs Stads Forfamling: men af ålder räknades

Waflenda forModer - kyrka , dåBretteStad ftod,

fom dåruti var belägen. Hemman- talet i de tre

Landt -Socknarna kan icke få noga utfåttas, dels

for de förmedlingar, fom tid efter annan dåruti

fkedt, dels ock emedan några hemman af Waf-
fenda åro lagde under Staden Wenersborg: dock
lära famma Socknar tilhopa utgöra vid pafs 44^
Helgårds Mantal, utom några Utjordar famt Ra
och Rors Torp.

Forfamlingen har nog af Skog och Berg, men
år likväl ganfka folk-fik * innehållande ofverzioo
månniflvör, hvilket fororfakas afden myckna rorclfc

ech fortjånft,fom folket har dåraf, at årligen 80000
til 100000 fleeppund Järn härigenom, oro det få

kal-
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kallade Edet, koras til Åkerftrom, förutan alla

Maftetråd, Blockar, Plankor och, Bräderm.m. fom
dels til lands med korfel,4els med flottning utfore

Gotha Älf, af detta folket fortfkaffas , famt utom
den Ktora myckenhet af Sill, Salt, Vin och andra *

Varor, fö» årligen härigenom gå tilbaka från

Götheborg upåt landet. Til folkrikheten bidrag-

ger ock det år 172,4 hår anlagda Kullereds Bruk,
eller Plåt - Stål - och Spik - verk, hvarvid ofver zoö
perfoner iafva fin näring.

Nu vit jag komma til IjelfVaHåndelferna.

Ii Ar 1710 , vid Lucise tid , eller midt i De*
ccmber månad y blef Gotha Älf vid Trollhåttäfc

fa tilftopj>ad och updåmd af Kj*af - is eller Grund*
fvall , at icke mera vatten {lapp fram i fjelfva det

ftorfta fallet, dar hela Älfven brådftupar utfore

en hogd af fo fot, ån fåfom ge&om en tilflutcn,

men något otåt, Qyarn - dam. Updåmningen va-

rade i 9 d^gn, under hvilken tid man kunde pa
bottnen gå tvärt ofver Älfven, under Guldona
bro, fom den tiden låg ofver ftarkafte ftromen.

En Sågare, benämnd Sven Anundfon^ berättas ock
verkelfeen hafva gått dårofvcr. Sven Olofsfm 1

Qyarneliderne, fom ånnu lefver , gick jåmvål ut,

midt i Älfven, under famma bro-, men v|nde ffcrax

om, af fruktan at vatnet kunde i haft {lippa loft

på honom. Ofvan for fallet, fteg vattnet få hogt5

at de fom bodde på 611 och vid Älfven måfte flytta

utur fina hus : och hade det val ftigit högre, om
icke Älfven jåmvål ofvanfore, vid Rånum, hade

på lika fått varit tilftoppad.

II. Ar lyWbl deniojulii, afled Anders Gud-

mundsf&ns Huftru i Skottened , Blifäbet Larsdotterj
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fivilken varit gift i 1 8 år och p månader, famt un-
der den tiden i 18 barnfångar f6dt ip Barn , filta

gången Tvillingar, fom fölgde henne i grafven

:

Somliga voro dod-födde,fomliga dodde ftrax efter

fådflen eller i barndomen , få at allenaft en Son
ifverlefde henne.

III. År 172.3 , den i/Dec, vid hvilken årstid

fållan hdres Afkedunder, var om morgonen kl. 4
ct enda fafeligt ljungande , få at det blef ljuft i

Imfet iåfom om dagen: dårpå folgde
o
et forf&råc*

keligt dunder- (lag, likfom af flera Afkar tillika,

at dorrarne fomligftådes gingo up. Åfkan flog

ned på åtfkilliga ftållen , i fynnerhet på Kållegrens
xriark, ej långt ifrån Örnås, dar en grop ^jordes^

fom var ip alnar lång, 3 alnar djup och ^ falnar
bred, utur hvilken grop få ftora ftenar, fom en
Man icke kunde lyfta , bkfvo kaftade hela zo al*

nar bort. Månne icke detta var en anftöt afjord-

båfning.

IV. År 1726, den 30 M^rtii, dog en elåndig

ledknuten Man (Rachiticus) btnimnåNUsNilsfon
i Hede, 2<p£ år gammal. Når han var et hälft år

gammal, började defshufvudvåxa ovanligen ftort;

ena handen kröktes up åt armen : bågge låren värk-

te af, få val fom det ena benet, fä at pipan ftod

ut och foten upät* Han hade tillika Fallande-

Ibten, öfta hela veckan i fänder.

V* År iyip , d. 1 3 Oftob. öiri morgonen kän-
des ofveralt hat i Forfamlingen én ftark Jordbåf-
ning, fedan tilforene* den 2. och 1 ui fammaMå*
nad, varit forfkråckeliga ftormvåder af S. W. T

VL
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VI. Samma år d. ip Nav. dodcjc enÄnka, Bert*

Hansdotter, fom var på fitt pp:de års ålder, och
hade i lifstiden fedt af figurfprungnaBarn, Barna-
barn och Barnabarns - bara, til et antal af 1 zz Sjä-

lar, af hvilka 86 ån voro i lifvet vid denna fin

Stam - Moders dod.

VII. År 1737 iJuniiMånad, då en.Gofle med
båt rodde et flyeke ofvan forPråftfkede-fallet vid

Trollhättan, blef ftrommen honom ofvermågtig
och drog honom utfore Fallet, fom, innan det up-
damdes, var af ungefärligen 8 fots lodrätt hogd.j

men båten ftjålpte ej omkull eller forkroflades
f

utan Golfen blef vid lifvet behållen.

VIII. År 17ff d. 1 April, föll en Klippa vid

Trollhättan, fom kallades Skräddare -klinten, om
Jhvilken Herr Profcffor Kalm, i fin Bohuslänfkä

Refa^ och flere hafva fkrifvit, utur fitt gamla
läge, ned i Aromen, hvareft hon icke mera fynes-r

ftrax därefter upkom fåfom en dinjba eller roR

utur Älfvea, och hördes et långfamt don.

IX. Samma år d. 1 November, vid middags-

tiden, uti klart och aldeles ftilla väder, märktes

i Gotha Älf, både ofvan och nedan for Trollhät-

tan , likafådana rorelfer i vattnet, fom famma dag
forfpordes på andra ftållen inom och utom Riket;

Vattnet, fråfte och hof fig högt, och Blockar,

fom vid ftrånderna voro fåftc vid pilar, eller

inom bommar inneflutne, refvos
1

lofe och kaftades

våldfamt finsimellan och emot ftrånderna.

X. Åreti7ff var ock märkvärdigt, i anfeende

til alla dc Barnens iifakti^het, fom det aret födde*

i Na-
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i Nagelhems Socken. Gemenligen do några,ioch

ofta en fjärdedel eller mer af de nyfödda Barn, in-

nan de blifva årsgamla > men af de 39, fom det året
f med lifvet föddes i bemålte Sockenr lefva 38 ån-
nu v fom hunnit til 8 å 9 års ålder : det enda , fom
blifvit dodt, lefde oCk inemot 3 år, och aflsd i

Kopporna, år 175-8 i April Månad,

JFÖR-



p 1 FÖKTEKNING
På de Ron, fom åro införde i detta

Qvartals Handlingar. pag.

nmärkningar om några förändringar på
^ jord -ytan i allménbet^ toch under de

kalla Climat ifynmrhet 5 tf/EpHR.G^Tö
Runeberg - - - - - 8i

2. Obfervationer få Is ~ lofsningen i Målåren
,

vid Wefterås ^ fedan år x 7 tjx , afAbrah,
A. HULPHERS - - - - Iltf

3. Om Förmårkelfers uträknande
5 tf/F.MAL-

LET - - " -
;

- Il8

4. Efeffirifka Fårfåk med fammängnidna Glas*

jkifvor\ af Torbern Bergman 1 ty

f. Scleria^ et « nytt Örte -genus ifrån Amerha
^

befkrifvet af Peter Jonas Bergii/s 14Z,

6. Lyckadt Fårfåk^ at med Afkel6fs~faft hot*

giftiga Ormars bett, af Lars Montin 14P

7. Utdrag om några märkvärdiga händelfer >

fom fg tildragit i Waffenda Fårfamling 5

ledan år 172,0, ä/Torstan Wasse-
nius - * - - * - if^
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Kongl. Vetenskaps*
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
för m3nadirne

Julius, Augustus, September»
År 1765.
PRESES

Herr CARL FR. MENNÄNDER,
Bijkof och Pro-Canctller i Åbo.

?ÖRSÖK~
Med Platina del Pinto.

$. i.^edan den nya Metallen, kallad Platina>
likfom uttröttat få mlnge ftore och
namnkunnige Chemifter, mäft ofver

hela Europa , torde tyckas nu mera intet fått va-
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ra ofritt, på hvilket han ej redan vore forfokt,

och fåfängt vore at itererade redan gjorde, om
hvilkas riktighet man ej bor hafva |i.;got tvifveb-

mah Men, fom jag funnit Platina < nnu ej full-

komligen vara urront pä Mineralifations och Vi-
trifications vågarna, har jag tagit mig före, at an-

ftålla några experimenter därmed i det affeendet.

och har , torde hånda , vunnit atminftone fa

mycket, fom kan gifva någon annan anledning,

hvilken åger ftorre famling af denna Metallen, at

extendera fårfojcen vidare.

§ # z 4
' Så val af andras forfok, fom afMagne-

tens kraft, har man funnit, at all Platina, mer
och mindre, år något Martialijk ; i anledning hvar*

af, få val.fom af den ändring Hepar Sulphuris Sa-

linum åftadkommit pä Platina, etter Marggrafs
forlok, har jag Brit velat fårfoka någon fmålt-

nmg med Hepar Calcis, hvilket ^ag preparerar,

Via ficca> tagandes for i t en del Kalk cmat z delar

Svafvcly och vid lindrig eld h 'llcr denna Man-
ningen 4a långe, til defs Kalken blir väl pene--
trerad, och omfider hela maffan lika fom fmält

och jämn 5 fedanflås, efterhand, under ftåndigt

rörande, mer och ment Kalk därtil, til defs qvaiv*

titeten af Kalken blifvit lika emot qvantiteten af

Svaflet, detta lemnas fedan i laglig varma, til

defs alt blifvit vål tärt och hårdt fom en lien.

Detta Hepar Ca/c/s trodde jag vara få mycket
mågtigaré, fom utom defs kraft på Metaller, i

fynnerhet Jårn, n>an därmed inom half tima kan
imålta den hvitafte och renafte Ta/c, lamt <de fa

kallade eldhårdande Stenar, til et folid fvärt glas,

dependprandes den fvaru färgen af Svaflet.

Til
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Til följe håraf blandades f lod Platina med
1 lod Hepar Calcis , pch blanningen taktes med
Salt* Efter 2 t:mars fmålt - eld, var måfta delen

Hepar Calcis fmålt til fvart glas, och Platina for-

merade en Regulus , af fammangyttrade fl ägor ^

liknande en Skärften, med nägon del ofmålt Kalk,
Denna Regulus effervefcerade,i anfeende til Kal*
ken, med Skedvatten , hvilket tilflogs den famma
at af(tilja, hvarefter Platina fåg hvit och glånt-

fande ut, och rördes ej af Magneten, men for

pfrigt intet ändrad.

Håraf tages (a) hälften anfjudas och cu*
pelleras med Bly. Verk-blyet var fprodt, Og ut
nåftan fom Vifsmuth. Kornet blickade med platt

fuperficies, var hårdt fom jårn och ganfka fprodt,

i hvilket, vid närmare granitning kunde fynas

fmå gula korn
y
formodeligen af Rlyglafet. S tledes

befants ingen ting for denna gängen, vara vunnit
med Hepar Calcis.

(b) [anledning af den kraft, Arfeniquen be-
funnits af Scheffer och andra, aga på Platina,

famt den underliga verkan Saltpetret pä honom
v i-far, efter Marggrafs forfok, tyktes mig
nödigt at combinera defla. Fordenftul infattes

andra hälften > med Arfenici fixati duplo, och He*
patis calcis o&uplö, at fmalta a nyo. Efter en
timas fmålt -eld fants en riktig regulus gläntfande^

af half Scrupels vigt. Denna var ej få fprod, dock
hård och {tor, infattes i Prober-ugnen på Skerf-

vel, at Arfeniquen {kulle afroka, men blef ftraxt

utvårtes gra, och tillika fä blåt, at han nu kunde
ftåras fom Ten. Då han flögs fonder, befants han
concav, hyfande inom det mjuka Metallifta fkalet,

etfvartfotigt Pulver > hvilket formodeligen år det

L 1 fam-
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famma, fom Saltpetret affkildt^ efterMarggrafs
forfok* Denna mjuka Regulus blandades med
bly til cupellering och anijudning. Det Verk-bly,

fom ficks 5
varfmidigt, och vid blickningen ftel-

nade Regulus med nåftan convex fuperfiäes, men
var dock (kor, inuti hvit oohheljåmh.

§. 3 . Af fruktan, at jag förra gängen ej haft

iilråckelig eld for Hepar Calcis, infattes nu an-

dra gängen halfDrachma Platina med et Unts He-

par Calcis^t i ftarkafte eld fmålta i 3 timar. Där-
efter fants alt Hepar Calcis fullkomligen vitrifi-

ceradt, men Platina allenaft fammanfveffad. Den-
na koktes med Aqua fort^ at feparera om någon
Kalk vore därhos, men det marktes ingen rorelfe.

Vid anljudniiigen med Bly och vid blickning

,

förhöll fig denne Platina lika jfom förra gången >

hvaraf fants huru liten effeft Hepar Calcis har pa
Platina, mindre ån Hepar Suhhuris Salinum, fom
efter Marggrafs forlok qenna Metallen litet

anrort, och förvandlat til en regulus, liknande Ei-
fenglimmer.

Det kornet fom nu ficks , kokades med Aqua
fort och fedan tårkades och gloggades i eld,

hvarvid befants, at under gloggningen, Blyghfet

runnit ifrån Regulus, hvaraf marktes, at det Bly-

glas, fom faftnar i Platina vid BHckningar y ej med
Aquafort, utan genom en renSegring, kan affkiljas >

och på det fåttet Platina århällas någorlunda ren

och fammanfmålt , efter cupelleringar.

§. 4. De fynnerliga omftåndigheter, fom
marktes då Platina blef nedfmålt med Arfenicofixato

och Hepar Calcis §. 2. b. foranlåto mig at iterera

detta forfoket. Upvågde fordenfkul af det få

kallade Black Duft from Platina i£ Drachma och
10
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io gran , fom blandades med § unts Arfenicofixato

och i i unts Hepar Cakis. Eiter en timas fmrilt-

eld, var Platipa fammanfmålt, til en hel hvit glänt-

fande Regulus , fom vågde i drachma och i
3
gran,

och va;* tåmmeligen hård.

Denna infattes nu på Skerfvel i en upeldad
Prober-ugn,at Arfeniken fkulle afroka. Regulus
förlorade efter en liten ftund all fin glänts, och
vardt, nu fom forr, grå utanpå i fuperficie, och.

då han togsutur Prober-ugnen, rökte han ftarkt,

medfynlig rök, fom dock ågde aldeles ingen lukt,

hvarken af Arfenique eller Svafvel, dock fnarare

något af Svafvel - fyra, ån af det Arfenicalifka

:

och torde Arfeniquen, med fin uplofande kraf};

pä Platina, vara orfaken, at något af Svafvel-

Fyran, fom kommer af Hepar Calcis, förenas

med Platina. Härmed fortfors vid pafs 1 tima,
hvarunder hettan mer och mera oktes, och be-
fants altid vid uttagningen, det Platina rökt^fom
dock ej kunde märkas lå långe hon ftod i hettan.

Sedan rökningen var {lutad , och regulus kallnad,

vågde han 1 drachma och
3
gran, hade altfå for*

lorat 10 gran. Nu var han ock mjuk och kunde
tålgas nåftan fom Tenn* var ock concave, och
ågde nu fom förra gången, inom det mjuka me-
tall ifk a fkalet etfvart fotigt Pulver, fom fvårtadc

händerna, lika nåftan, fom Magnefia$ med Micro-
fcop ler det ut fom en fvart Vmbra, eller en los

jord : i Skedvatten xwes intet,utan fjunker ftraxt

til båtten: med Borax och Saltpetcr fmålt, ger
mörkt grönaktigt > fomligftådes gult fårgadt glas.

Hvad detta Stoft månde vara? famt hvadan Pla-
tina; nu undfångna mjukhet beror ? åro frågor,
fon\ jag kranar andra at befvara , hvilka hafva

h 3 bättre
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båttre tilfålle at utröna orfaken til defle phreno-

nienaj ty, med Arfmique enfam, blir val Platind

[måltvch mjuk i värman > men få fnart hon kallnat,

blir hon anda hard och fprod, och kan faledes

denna mjukheten, fo.m Platina behåller både i kold

och varma, därifrån enfkildt ej ledas. Imedlertid

år det vifst,at man med forenimda Flufs kan fam-

pianfmålta Platina, få mycket man behagar -

y och
at hon federmera i eld , under råftnirigen blir

mjuk,
Denne mjuka fammanfmålta Platina, forfok-

tes nu på 3 fårfldldta fått:

a) Af den famma togs et ftycke, fom med en
jcnif befriades lått ifrån det fotiga Pulvret, få

at det blef aldeles rent. Detta hamrades ut ,

utan moda, i treflagor, fom vågde tilfammans

IP :gran, och fattes nu ftraxt på drifvande Bly',

pä en Capell, hvareft man fick med noje fe, at

det lika fa lått fom Silfver gick in i det drifvande

bly, hvaraf ftraxt kunde märkas, at denna Pla-

tina var något fkild ifrån den naturliga, fom ef-

ter gjorda forfok , ej få lått förenas med Bly,

Denna på Capelien nu varande blandning , dref

vackert med blommor och blickade fom Guld*
med mera ån vanlig convex fuperficies. Vid ut*

tagningen befants denna regulus, i fuperficie, fä

Jldt och jämn , fom någon af Guld eller Silfver ,

men af mörk färg, och vågde nu 13 gran, hade

altfå fått 4 grans tilokning y och var nu mera ej

mjuk , utan hård och fprod, lik den, fom omtalas

J, z. \iu b, men denna var tåtare , och kunde
ftrapas med knif eller filas, dä han vardt glånfaiv

de fom Silfver,.

h) At undvika Cupellering, togs et mwt
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jflycke af forenåmde mjuka regulus , fom åf-

ven befriades ifrån det fotiga Pulvret, och vägde
zz gran ^ detta fmåites med 4 fcrupel Borax och
lika mycket Saltpeter fammanblandade, i haif ti-

mas fmält-eld. Vid intagningen fedan alt kall-

nat, fantsvål,at ftorre delen af glafet (kur; t lig

tit igenom b Itten, men Regulus låg lika, b 'dc

til färg, flcapnad och fmidighet , utsyi den min-
fta ändring, fom dä han inlades. Det glafet, (om
faltnat vid honom, var gult nåftan fom Biy-glar,

c ) At tilfe , om det flere gmger omulta
fotiga Pulvret Ikulle hindra eller befordra fammaa-
fmaitningen , togs et annat af famma Regulus^
fom innehade {amma pulver , detta blandades nu
åfven med Saltpeter och Borax, lika af hvardera,

/amt i faa ma proportion emot Regulus , fom det

förra, och fmåltes half tima. Detta itycket af

Platina befants därefter lika fom det förra, be-

hållande fin gra färg i fuperficie och fin mjukhet,
oförändrade; men märktes tillika, at det fotiga

pulfret fom var inuti, var lika fom famrysangyt-

trat, och glafet hade en mork grönaktig f 'rg.

§. f . Sedan jag fäledes funnit .hyad kraft

flepar Calcis och Arfenicum fixatum äga pa Platina,

var nu tankan, at med den famma itnda til Mine»

ralifation.

Smaltes fordenfluil nu Brft, af en ren Arft*

nhalifk Kies ifrån Dannemora, med tilfatts af grönt

gläSy en ren Skdrften* Af denna Skärften togs

et lod, fom blandades med \ lod Platina,-hyaraf,

efter en timas eld, ficks en Skärftens regulus, fom
- vägde \\ lod. Denna Skärften raft^des ftarkt,

c ch vägde därefter 3 dr chmer ©ch 4p;gran}-och
deltes i tvånne lika delar.

L 4 dfmi*
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a) Hälften af den råftade Skdrflen> infattcs til

fmåltning , med lika mycket Borax , 2 delarHe-
par Calcis, och 3 delar pulveriferadt glas , utan

någon reducerande materia, i tanka, at ej något
af järnet fkulle reduceras och prascipiteras. Ef-
ter 1 timas fmåit-eld, fants en Regulus, omgifven
med tunt brunt glas, for ofrigt aldeles liknande

en Shärfieny eller någon tåt lefverflags Malm^ och
vågde 1 fcrupel och 8 gran.

Denna Platina Skårften råftades ftarkt, med
ganfka liten lukt af Svafvel-fyra, vågde därefter

1 fcrupel och 3 gran, och blef fedan anbuden
med Blyglas och Bly* Verk-blyet^ fom var ordinairt

fmidigt , dref vackert , och blickade Platina,

med nåftan Convex fuperficies, men Regulus var

dock fkor * och var Capelien blefven något fvart-

aktig, Håraf finnes hvaraf denna Skårften be*
itod, nämligen af litet Svafvel, litet Järn och
Platina $ men Svaflet kunde ej annorftådes kom-
ma ifrån ån af Hepar Calcis.

b) Den ändra hälften infattas at fmålta
r

med
reducerande och vitrificerande åmnen* Togs for-

denfloil lika mycket (vart Flufs och Borax , z de-

lar Glas famt litet Mån/a; men efter half timas

ftark eld, befants, emot formodan, ingen Re-
gulus, utan allenaft et folid fvart Glas ; hvarafock
tillika marktes , at ingen praecipitation af Platina

på detta fåttet kan fke.

Jag mente, at Platina hår var i glafet inblan*

dady pulveriferade dårfore detta glas, och blan-

dade det med lika mycket fvart Flufs och litet

M6rya> utan något vitrificerande åmne, at fmål*

tas. Efter half timas ftark eld fants en fmidtg

Bly* regulus, fom efter cupcllering gaf*f for*,
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fom vzxgrddt til fårgen, fom gammalt Bly, men
fmidigt under hammaren och vågde 6 gran. Vid
denna cupellering år at mårka, det Capellen lem-
nades, etter blickningen, i ftark hetta i Prober-
ugnen, vid pafs half tima, for någon vidare fe*

gring fkul af Bly - glafet -

y lemnades ock därefter

1 ugnen, at tillika med honom, makeligen affvalna..

§. 6. Sedan fåledes var forfokt huru Platina

förhåller fig med Arfenicalifk Kies, ville jag ock
nu underfoka defs förhållande med Svafvel - kies.

Af en ren Svafvel- kies nedfmåltes med glas

cn Ten Skårften. Håraf togs i lod och blandades

med «| lod Platina^ fom fmåltes tilfammans, i en
timas fmålt-eld. Regulus , fom då ficks, vågde

If lod.

Efter en ftark råftning, under hvilken alt

Svaflet blef afdrifvit, vågde denna Skårften 3^
Drachma. Deltes ock nu i 2 lika delar,

a) Hälften af den råftade Skårften, at å nyo
forfoka, om och huruvida Platina nu kunde gå in

iblanning med vitrifications åmnen, fmåltes med
2 Drachmer Borax^ och 1 unts pulveriferadt glas,

utan fvart Flufs och utan Mönja. Efter 1 timas

ftark fmålt-eld, fants et fvart folid Glas > i hvilket

Platina var inblandad.

Detta glas famlades noga, pulveriferades och
blandades med lika mycket jvart Flufs och litet

Mönja , utan vitrificerande åmnen . Bly - regulus

fom årholls efter half timas ftark eld , var mallea-

bel, dref ordinairt på Capell, och blickade med
nåftan convex fuferficies> lemnade et korn fom vågde

§ fcrupeU DennaRegulus koktes federmera med
Skedvatten, och fedan med rent vatten, omfider

infattes på ton ler
y fom [lades på botten i Skerf-

L f vein,
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vein, at Bly-glafet dåruti fkulle famlas undet
'Segringen, tom ock (tedde.

Denna fammanfmålta och fegrade Platina $

var tåt och hvit inuti, da hon fkrapades med kttif,

och med Microfeop fyntes ej porös, fom en del

af de andra reguli bhfvit efter Segringarna; i

fmåltning med Borax och Salt-peter , blifyer denna
Regulus mera hvit och finnande, famt litet mju-
kare.

b) Den andra hälften af Skårflen , at under-

foka om ock häraf fkulle kunna produceras na-

gon Platina SkJr/len, blandades med 6 drachmer
Glas, % drachmer Borax, och 4 drachmer
Hepar Calcis*, hvaraf, efter half timas llark eld,

fants en dylik Skdrften, fom den förra (§. f . a)
y

men litet gråaktigare i brättet, vägde 1 drachma,
och fätefeerade inom en natt, ehuru han var in-

vecklad i papper.

Denna råjiades, och fick då en vacker violett

färg^ forlorandes allenaft 6 gran af fin tyngd, un-
der rättningen.

Denna infattes til fmåltning $ med 5 delar

Jvart F/uff) z delar Saltpeter i anfeende til defs kraft

pl Platina , 1 del.Cr/oroch litet Kolftybbe, men ef-

ter £ timars fmålteld, var digelen la nedfmålt , och
vid botten utfkuren , at man ej kunde med vifs-

het veta , antingen Platina blifvit prsecipiterad

och utrunnit, eller, fom dock troligaft fynes,

at hoji ftannat i glafet , fom til nägon del var i

behäll, af fvart tärg och folid confiftence-, i an-

ledning af det fosn förut blef utrönt (§. f . lit. b ).

Markeligt var, at vid Dalarnas . opnande kändes

i dem en mårkelig Svafvel-lukt , ehuru ingen ting

forfummades vid råitmugarna^ det at afdrifva*
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§. 7, I anledning af défla forfoken torde föl-

jande flut kunna göras,

1 . Det Platina , åfven fom Guld > kan af

SMrftenar uplofas, och i följe dåraf, få val med
Arfenicalifka^ {omSvafvelakuga Kies* arter minerali-

feras, med tilhjelp af något Järn, fom beftyrkes

dåraf, at hon ej mineraliferades med Hepar Calcis

och Arfenicurh fixatum, {%. i* K och §. 4.) och
hade hon ej varit mineraliferad , få hade hon ej tro-

ligen kunnat i glafet inblandas. Cfr. §. y och 6\

2. Platina mineraliferad, vitrificeras och fcö~

rificeras lått med vitrificerande ämnen , åfven i

blanningen med reducerande materier (§. f. b

och §.6 a och b) , och lårer ej kunna reduceras

och prsecipiteras , utan tilhjelp af någon annan
Metall, i hvilken tilfatt hon får famlas.

3. Det tyckes, at antingen måfte Platina*

fom naturligen fås, vara blandad och mineralife-

rad med någon fårdeles jord eller ftenart, til fin

natur måft liknande Magnefia, eller lårer Pia-

tina undergå någon fynnerlig förändring med
Saltpeter eller med Arfenico fixata.

4. Blir icke defto mindre det en orygge-
lig fanning, at få vida Platina kan både minerali-

feras och därefter vitrificeras , famt federmerä

prsecipiteras med tilhjelp af annan metall, utan
ändring til fin natur, få måfte hon ock utgöra en
fdrfkild Metall, och hvarken fom Recrementum el-

ler Mixtum Metallicum kunna anfes.

f . Båfta fåttet , at fldlj a Bly ^glas ifrån Pla-

tina
;>

år genom ordinair Segringt

JOH. GOTSGH, WALLERIUS,
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BESKRIFNING
Pd en ny Sdning$-Machine

f
inrättad af

C. J. CRONSTEDT.

I början af år 1761 , ingaf jag til Kongl. Aca-
demien minaRon och Forfok med den nyaSå-

mngs- Machine, fom Herr Du HameL Dtr

Mqnceaux befkrifvit uti defs Tratte de la Culture

des terres. Jag har val fedan, for melknkomman-
de hmder, ej fortfarit, at därmed få i fångar,

men årligen har jag låtit med denna Machine, full--

få några åkrar, hvilket jag med lårdeles nqje fun-

nit mycket fördelaktigt, oaktadt några ölägen-

heter, fom Machinen har> ty

ti Då den fkal våndas på åkren, måfte kar-

len, fom körer, hvarje gång lyfta hela bakdelen

af Machinen ikring häften, hvilket gor et tam-
meligen fvårt arbete for karlen.

t. Då den lyftes eller föres ifrån et ftålle

til et annat, och fåd år i lådan, få fpiller eller

får Machinen altid.

3. Kan ej mera fås, ån tre fårar i {änder,

fom intaga 2,9 tums bredd på åkern.

4. Den år ock något förtung, at medvåra*

fmå håftar koras en hel dag,
(

utan ombyte.
At ofvervinna deffa fvårigheter med någou

ändring j>å Herr Chateauvieux Sånings - Ma-
chine, låter (ig ej gora^ den år ocknogfvårat
få gjord i allmänhet: dårfore började ja^ ftraxt

at tånka på en annan fimplare och ftorre Slnings-

Machine,hvaruti det efter min tanka, har få val

lyckats, at fedan jag fått Machinen i det ftånd
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jag {jelf velat 5 år den nu i 4 år ä rad brukad til

mitt fulla no je 5 utan at behofva någon vidare

ändring eller förbättring.

Denna Machine far f fårar i (änder , och in-

tager en bredd af 2, alnar på åkren, dar han går

fram 3 harfvar ijelf igen åkren $ kan koras med
ct par oxar eller häftar, faftån det år båttre med
oxar

?
i anfeende til den ftadiga gång de hafva 5

fram for häftar y ty Machinen bor koras lagom
fort. Man kan ock kora Machinen hvart man
vil, helt full med fåd, utan at fpilla något un-
der korningen 5 med lätthet förändra honom, at

få tjockare eller tunnare, under jjelfva kornin-

gen om man det v il, hvilket vidare fkal uttydas

på fitt ftålle : Om någon ften eller koka kom-
mer under hjulen, få gor det ingen ändring i un-
dra delen af Machinen, hvaruti bilarne med deras

ror åro fåftade, utan bilarne gå fin jåmna våg i

åkren, faftån hjulen lyfta {ig.

Be/krifning på Särlings - Machinen 9 hvarpd

Modellet ftår uti Kongl. Modell Kammaren til allas

efterrdttclfe.

Forft vifar Tab* VI. .Fig. I. fjelfva Sånings-

Machinen i Perfpeétive frammantil, med alla defs

fynliga delar.

r ig; II. vifar famma Machine i Perfpe£fcive

baktilj famt
Fig. III. fådes^lådan up och ned vånd> med

alla defs tilliorigheter ; hvilka til en del med lika

bokftåfver årö märkta.

Tab, VII. Fig IV, fjelfva Planen af Ra-
men eller underredan hvaruti bilarne A, dräkten
B, och harfveii C, åro faftfatte, famt upftån-
darne D , hvilka dirigera axelens gång, for hju-

len.
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len, jåmte hålen E, med deras fördjupningar,

fom fåden faller igenom , och de lådor F , fom
fitta ikring defle fördjupningar, och åro på en
fidaaldeles opne.

Fig. V, år fidan af underredan, fedd utanpå,
med alla de vid förra figuren nåmde delar, hvafvid
fynas harfpinnarne G, uti harfvens bakånda,
famt blåckroren H, hvilka fora fådeskornen ifrån

hålen E , til nedra andan af hvarje plog A. Fram-
mantil y^å dräkten B fitter järnöglan I, hvaruti

haken på Ox -dräkten inhakas da Machinen ko-
res^ det lilla hjulet K, med defs jårn-beflag L,
holfan N, hvaruti den kan kringvridas, år af järn,

och fitter faft vid framdråkten, famt de 3 ityc-

ken trå-klåtfar M, hvaraf 1 nu ligger under
holfan och de ofrige åfvanpå ; deras nyttp. år at

därmed ftålla Machinen til djupare och grundare

fång
i jorden, medelft den underftas blrttagande,

å Machinen fånker fig båttre eller fleras un-
derläggande , då Machinen i anfeende til bilarnes

ftållning höjer fig och går grundare.

Fig. VI. år faccn af hela bakfidan då lådan

: och hjulen åro ihopfatte med underredan ; hvaraf

lådan O, vifar fig bredare nedantil ån åfvantil,

med defs f ftycken trattformiga lådor n. Orfaken
hvårföre fådes- lådan fkal vara fmalare åfvantil,

år,at fom hon hänger med hela fin tyngd på järn-

axelen R , imellan hjulen^ och dymedelft får

famma rorelfe eller lyftning, då någotdera af hju-

len tager emot en ften, en koka eller annat ojåmt

på åkren> på det hon. da må kunna hafva fpelrum,

och ej taga emot någondera af upftandarenaD, r>

fom defsutom åro pa inra fidan uthålkade. På
fem-



176$. Jul. Augufl. Septemk 17$

famma figurc fynas alla f bilarne A, med dera*

bkckrcr. Hålet" år en opning ined en lucka

fore, at därigenom uttömts a den Öfverblefna få-

den efter faningen $ 1, 2, 3,. 4, f, åro opningar,

jpaflade midt for hvarderaaf hålen 5
dar faden fkal

fgenomfalla til fanings. Deras nytta är, at kun-
na med vighet och lätthet rånfa bart vipp eller

annat fmuts , fom eljeft kan förftåppa hålet på
tenn-dofan : delTa hål kunna igentappas med e$
bred trå-fpjåla.

Fig. VII, år hela Machinens utfigt fram-
mantil med underredan, bilarne och dräkten, famt
fådes- ladan O, med defs flå P, fom löper up
och ned imellan upftåndarena D , defs 1:ne armar

Qjy hvarpl lådan hvilar på jårn- axelen R, de f
z:ne klåtfar S, hvaruti fjelfva axelen T, til defs

fmå armarne JE , fom opna hålen for fådes-utfall-

ningen, fitta fåftade$ armeii V., jämte långfta

delen af armen q % 1 , tjåna at hålla lilla våndvalenW , med defs öfriga delar X , Y , Z ^ fom gifver

hela rérélfen til fädens utflåppning, medelft drif-

ten af drefvet a, fom altid följer det högra hju-
lets rörelfe.

Fig. VTII, Tab. VIII, vifar igenomfMr*
ningen pä hela Sånings-Machinen , och kan dåraf
fattas båfta fammanhanget af defs rorelfer til få-^

dens framflåppning och nedfallande > fom fker

medelft högra hjulets framrullning , då Oxarnp
draga hela öfra Machinen. Hjulet fitter faft pl
axelens ena anda, fom år i fyrkant: på denna
axelen fitter trillan /?, med 7 ftycken trell- valar,

defle valar trycka ned lappen Z, fom fitter på
åndan af flaeh W, hvilken går igenom vand-
alen, och dymedelft lyfta up den vid&grfvadé

delen
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delen X, forn til en del beftar af trå och en del

af tunt jårn-beflag. I den 6pningen,fom år imel-
lan det* ftållet 1 och 2, Fig. 3f, ligger armen
iEr, fom löper igenom den rörliga flåen T. Så
fnart X upl^ftes, få uplyftes ock armen JE, i

den ytterfta andan, då åter den andra andan, fom
tapper hålet hvarigenom fåden fkal utfalla, opnas

och låter fåden utrinna, tils Valen på trellan har

flåppt lappen, då åter hålet tåppes igen. At få

qvickare rorelfe til {lutningen ar hålen, ligger en
ganfka tunn jåm-fjådef c, fom trycker ofvanpå

den långa armen JE. Den ofre delen af Ikarfnin-

gen X, har vid ledningen i, en lång tunn fpjåla

Y, fåftad, fom ligger på ofra framkanten af la-

des -lådan, hvaruti fitter en liten jårn- pinne

denna fpjåla har några fmå hål uti fig, hvilka al-

ternativc (åttas på jårn -pinnan alt fom man
vil få tjockare eller tunnare : ty ju mera leden d
dragés til fådes- lådan, defs ftorrc blifver reften

på-rorelfen > och ju längre man gjuter denna le-

den ifrån fådes - lådan, defs mindre blifver reften,

och på flutet få liten, at hålen aldeles intet opna
fig : och på det fåttes fläen,då man vil kora eller

fora Machinen ifrån et ftålle til et annat, utan at

få eller fpilla någon fåd. Inuti lådan ligger et

tunt bråde på flutt, ftraxt ofver jårn-fpetfarnes

ofra anda, med en opning af if> tums bredd

på nredra kanten ,
hvarigenom fäden nedfaller

och förhindrar den ftarka tryckningen, fom få-

den gof olika då lådan år full, emot den hon gor

vid flutet af tömningen,

Til mera uplysning i alla de delar, fom hora

Sanings - Machinen til* få följa de i fårfkilda af*

ritningar»
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Fig. I. Tab» VIII. år en af de z:nc bilar >

fom fitta långft bakefter i under redan
, hvarsge->

nomfkärning fynes Fig* VIII, med defs igenom*
bårade bål/, til fådens nedfällande % baktil går
detta hål på i tum når marken, och framtil år

det få ftort at black - röret H kan trådas dåruth
Detta hålet bor vara ganfka flått inuti», lå at lädett

fej fäftnar. Jag här brukat at fveda dem flata med
et hett järn, ty nafvåren lemnar altid mgot ojåmt
eller ruggigt qvar i hålet.

Fig. £4 år en af de 3 bilar, fom fitta fråmft

i under - redan : defle hafva inga hål uti fig, fom
af genomlkåraingen Fig; VIII, fynes, utan rå-

ren H åro trådde i en ögla med fkruf, Fig. t 4 *|
fom fitter infkrufvad i bilens nedra anda, lå at

rorét jämväl räcker på 1 tum når jorden: b vifar

cn af kilarne hvarmed bilarne åro fåfte vid under-
redan*

Fig. 4, vifar (lelfva jårn- bilens &apnad*
fom faftpafias under trädet, lå at undra fidan fitter

altid i vinkel emot de upftående fidor*

Fig f, år et af de blåcken, fom fpikas pä bl*

da fidor af bilarne: de åro litet uthuggne i det ena
hornet, på det at de kunna bojas ihop fratnman*

til på bilen, fom framfidorne vifa fig Fig. VII.

Fig. 6 , vifar plan på bilen fom den fynés in-

under.

Fig. 7, vifar bilens ofta plan * där tapparne

fitta.

Fig. 8, år den eftéfftå upMnckrén^ föm år

utfvept på indra fidan och afrundad utanpå ^ for

fådes- lådans botten * rorelfe då hjukn lyfta fig

ofver någon ojämnhet.

m
. .

-Fig,
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Fig. 9 5
den fråmfta upftandaren, fom alle**

naft år afrundad utanpå , ty den rundningen fom
år utanpå 5

tjånar til hjul-nafvets ledighet vid

förenämnde tilfålle.

Fig. io, år det tvår-trå fom binder bada up-
ftandarena ihop åfvantil och bor vara (å jåmt paf-

fadt, at man med händerna kan taga det dådan
och (åtta det lått dit igen, vid de tiltallen man vijl

lyfta up hela fådes- lådan ifrän under -redan.

Fig. 1 1 och 1 1 , vifa bagge forterna af black*

råren med deras fmå oglor i bak - kanten til deras

fäftande vid ramen af Machinen.
Fig. 13, åro de bultar, hvarmed harfven

år fåftad vid under -redan, få rumrikt at harfven

kan fritt få leka up och ned*

Fig. 1 4, år harf-pinnen, fom denfcrtit baktii.

Fig* if, vifar fram-lidan* Fig. 16, fidan

och Fig. 17, Planen med flcrufinodren dårtil.

Fig. 1 8, 19, 10 , vifa de jårn * fkenor^ hvar-

med harfven år beflagen pa undra fidan, dels at

gifva båttre tåfte for pinnarne , dels ftyrk a trå-

verket i harfven5
at den ej låtteligen kan gåfonder,

'

Fig 21, år Ijelfva jårn- axeiens fkapnadj få-

dan fom han år inan något fåftes dårpå.

Fig. 22, vifar jårn -axelen med trållan

faftfatt It ena fidan, och hjulet 1 , fom år fäft-

trådt pä den fyrkantiga åndan af axelen med defs

fprintfore: på den andra åndan fom år helt rund^

fitter det andra hjulet 2, fom ftåndigt kan kring-

lopa, utan at draga kring trållan $ de ofriga run-

da delarne] på axelen komma at ligga dels imellan

up ftandarena D, och dels i armarne ^, hvarpa
fades - kiftan år buren y och fom axelen fkal fritt

kunna vånda lig dårinuti, få måfte det vara rundt

fmidt och jåmt filadt. Fig-zj*
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Fig. zj, årljelfva fådes - ladan iku 11 liggan-

de, vifandes underfta fidan ; de ofrige fidorne åro
redan vifte i Fig. VI och VII, och i Profilen
VIII, utom Perfpe&iv ftyckerne fom ock nog-
famt utvifa defs Ikapnad. I botnen afo f fördjup-
ningar infkurne t, hvaruti de fmå tratt- formio-e
lådorne åro infkufvåde, hvars Ikapnad pa fram-
fidan vifas i Fig. 24, defs fida Fig. zf , och bak»
fidan Fig. z6 , med defs utfkårning for ärmarnes
fria fpel-rum. Nåftan midt i defla fördjupningar
fitta Dofor,afTerm gutne, Fig. 2.7, 28 och zp,

.

fom åro utfvarfvade inuti, fåfom Profilen Figt 2p.
utvifar, med defs hål

, långt vidare i ofrå åndaa ån
i nedra. Fig. 27, vilar Planen åfvanpl med defs
lappar g,g, med et litet fpikhal i den ena andan,
at förhindra defs kringvridning då han år infatt i

båtnen på lådan j Fig, 28, vifar Planen af doian
på underfta fidan, med defs tvånne fmå lappar b,b

9
fom fitta til half-rått vinkel emot de Hora läpparne!

^
Då denna döfän infåttes, få utfkåres tvånne

fml 6pningar vid det ftora runda hålet
$ få ftora

at de z:ne fmå låppäfne b>h> kunna fkjutas ned

,

och då man fått dofan i hålet, vrides hon om til

| äf Cirkelen, få at de ofverfta langa låpparné
betacka de båda utfkurna hålen > i trå - botnen på
lådan. De utfvarfvade hålen i > åro af f geome-
trille liniers diameter til Råg ochHvete, men
til Korn (kola de vara af & geometr. liniers diame-
ter 1 då man har fådane>tilreds gjorde, åro de lått
infatte åfvan ifrån lådan* fedan de andre åro ut-
tagnej ty fom de bora gjutas i en form och ftor».
lek til yttre belkaffenheten, få bora de altid palla
på hvad ftålle fom de komma at infattas.

NB. Fig. Z7, 28 och 2p, åro efter ftorre mått
gjorde, ån de andre delarne , for båttre tydlighet.

M 1 ~ Fig.
3o,
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Fig. 50, Vifar profilen utanpå fåd*s- ladan

med den mindre armen ^, hvaruti jårri- axelen R
kommer at ligga och hvarpå lådan hvilar i for»

djupningen z.

Fig. 31, vifar den ftorrc armen yi, med
famma fördjupning 2,, men år defsutan längre

gjord, på det at vand - valens w tappar kunnt
Utta i famma arm uti opningen 3

.

Fig. 32., år armens, fom tjänar til uphåll-

riingen af den andra tappen pa våndvalen w, for

hvilka tappar man , efter deras infattning i hålen

3 , fåtter tvånne fprintar 4, at hålla dem qvar på
deras ftållen.

Figurerne 33, 34, 3f, 36 och 40, Tab.
VII, aro efter en ftorre\ Scala gjorde ån de
éfrige figurerne, for mera tydlighet.

hvaruti lappens, Fig* 34, fitter med et nadadt

ftift igenom 5 på lappens z anda vid fker tryck-

ningen af trållan a , då en liten tjäder/, af måf-
fings eller ftåltrad , trycker dea andra ändan d af
lappen; men fom ej gor annat gagn, ån då hju-

let eller trållan kan komma at vridas tilbaka

emot den vanliga .rorelfen hjulet fkal hafva, ty

då gifver lappens ånda c fig efter trållan, och for-

hindrar dymedelfl: den fonderfpelning fom Ma*
chinen fkulle lida igenom trållans tilbakagång.

Den andra andan e af armen, har jämväl et litet

fångjårn, hvarmed hon fåftas vid lilla armen X
ig. 3f , fom til en del år gjord af tråimellan

g och i : åter ifrån 1 til </, år beflaget gjort af

tunt jårnblåck, med en ftift igenom vid ändån
i% hvarvid de» långa fmala Uneaje/j Y, Fig. 36,

Fi vändvalen w, med defs arm
5. Vid andan år et gångjärn

år

V
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lr fåftad med fin ledning. På denna linealen aro

åtfinllige hal bårade uti ficfac,tått vid hvarandra>

hvilka komma at trådas på den lilla jårn • ftiften

fom fitter frampå lådan: vid Fijs;. $f , år nåftaa

inidt uppå en opning imellan trä -armen 1 , och
en faftiatt jårn i flift t , hvarigenom den långa

armen M i , trades, få at han fitter helt ledig

dåri. Denna armen tillika mecT.de kårtare fitta

uti en flå eller axel T * Fig. 37, alla få jåmt paf*

fade, at intet någon af åndarne ligger högre med
5fra kanten ån den andra: ty dåruti beftär ftorfta

noggranheten,at alla de fma fvarfvadc Conerne^i
tappa hålen * uti term-doforne Fig. 2 8, på en

fang och lika jämt* hyars Hållning fynes i pro-

len Fig. VIIL Denna axelen har at åndarne z:nc

infällda ftållen, fom åro rundade och brukas til

tappar åt denna axel> hvilka ligga i klotfarne ss,

Fig. 58 , hvaraf^den ena vifes ihoplagd, och den
andra löstagen, ifrån fådes- lådan, jämte en af

defs ffcrufvar, Fig. $9, hvarmed de fitta faft båda
vid fådes- lådan, fom håller klotfarne ihop ikring

axelen.

Fig. 40 , år en af de kortare armarne, at vifa

defs conitru&ion klarare , emedan dårpå beror
mycket til Machmens godhet: den bredare ånf

dan, med hålet på, fitter faft igenom axelen T,
medelft en pinne bårad igenom axelen ; den fma*
lare andan hvaruti jårn -pinnen i fitter fåftad, år

lindad med grof tvinnad tråd och limad, forfl

gor defs anda få ftarfr, at jårn -finnen *% fom pä
åndan år et litet ftycke med (kruffldfva upfturen,
kan in&rufvas med kraft i j^elfva lilla trå-fpjålan^

Utan at trädet fj>ricker : denna jårn - pinne år i

natura aldeles fa ftor fom Fig, 41 honom titvi-

M 1 far,

\
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far, fpitfig It ofra andan, något krokug efter den
^iftance fom år imcllan axeln T fåfom centrum,
och hålet fom fpitfen fitter igenom, pä det at vid
järn- pinnens up och nedgång i hålet ej fker nå-
gon gnidning emot fidonie på tenn-doforne, hvil-
ket kunde {Mmma dem på lidome. Hår och dar
äf jårn - fpetfen åro någre infattningar gjorde pä
omfa fidor, for at få denna pinnen at defs fåkra-

re rora fådeskornen vid hålen på doforne, och ej

någon forftopning af fådes - kornen må fke i Ijelf-

va hålen: på denna jårn -fpetfen år uptrådd en
fvarfvad Conus af Boxbom Fig. 40, något
llorre ån det ftorfta hålet pl korn^-fådet

, ty då
tåppa defle Coner och kunna brukas til hvad fort

tenn - dofor man vil bruka,

Bruket af denna Sdnings - Mächine.

S^jelfva 'Machinen, fom han år ho^fatt, da

Iran {kal brukas, kores Ut til gardet; pa en ftor

drog, eller om man vil gora fig en kårra med tvån«*

ne låga hjul inunder, då tiftelen hvarmed oxarné
draga, fitter faft vid kärran, och bor vara något
krokig upåt, få at Machinen ftår jåmt.

De åkrar man vil befå med Machinen, fkola

förut vara väl tilredde, pä <bt vanliga fåttet,

med fladdning, våltning och harfning * famt fa

yål qch fint brukade, at fedan Machinen gått

Ifver åkern, får därvid ingen ting mera röras , ty

Machinen harfvar fjelf igen fårorne efter fig.

Då åkrarne åro tilredde , få kores forft dårofvér

med en ganfka lått flådd, eller en liten*vålt, at

gora dem flata, ty på harfoingen år fvårt at fe

hvareft man med Machinen har framkordt eller

hvar man vidare (kal korat och fom angelågenhe-

ten
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ten fordrar at intet ftållc bor vara qfådt, få

mafte man taga den forfigtigheten i akt. Når
fåledes all ting år tilreds, fåttes Machinen i ord*

ning vid et horn af den åkren man flcal befå,

ladan fylles full med fåd$ aktandes förut at jårn-

?innarne med deras Coner tilfluta alla hålen pa
"enn-doforne, och at lilla luckan baktil år

igen.
e o

Machinen vandes aldrafcrft pa åkren fa, at

det högra hjulet fom fitter faft vid jårn-axe-

len, vandes in åt åkren j ty det mafte ftåndigt

f;å

ikring, at gifva armarne deras råtta fpel til

ådens {lappning. Nåft forån Karlen börjar at

kora Machinen, drager han fpjålan Y något

til fig, och fåtter en af defs hal på lilla jårn-

{>innen hvilket häl märkes med red-krita el-

er annorlunda, -fedan man funnit det fom ftålkr

Machinen at fa lagom tjockt.

Igenom flyttningen i defle hål kan fånin-

gen lampas til tjockare eller tunnare, få at

hvart ock et hål gifver en ny ftållning vid ro-

relfen af armarnes mera eller mindre lyftning,

och foljakteligen mera eller mindre opning af

hålen, til fådens framflåppning.

Machinen kores jåmt rundt ikring det åker-

ftycke man vil beiå, förut tilredt fom redan

år fagt* Vid detta forfta hvarfvet år at i akt

taga, det Machinen i fjelfra vändningen i hor-

nen intet får af fig fjelf, ty hjulet fom då fkal

drifva trellan, ftår få långe ftilla, tik Machinen
ater börjar avancera 5 då bor Karleir under dejf-

fa vändningar, fom ej åro flera ån 4 på 'hvarje

Sker,; trycka ned fpjålan Y, baktil, at därige-

nom iytta up armarnes fpel > fa at fåden får

M 4 fritt
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fritt utrinna i farornej eller ock taga litet fåd

i handen och utfå den innanför harfpinnarne

på det trekantiga ftållet, hvarpå Machinen våndt

Så fnart Karlen kommit ikring åkren, til

det förra ftållet fom han började kora ifrån,

vånder han Machinen ikring få at det högra
hjulet altid går ät yttra fidorne af åkren, eller

kores, fom man plågar fåga, emot fölen.

På det vifet fullfoljes korningen rundt ikring

åkren* til des man kommer midt inuti, hvarcft

fcltid fåsiingen flutas, då flyttar Karlen lilla

fpjålan ifrån fig til de fifta hålen, fom fåftes

på jårn- pinnen 3 därigenom kan Machinen ko-

ras hvart man vä* utan at flåppa någon fåd.

Vid alla våndningarne, utom de 4 forfta,

år intet at obfervera
, tf ^et kogra

h julet ikring under våndningarne fom fke i hor-

nen på äkrarne, och bor Karlen val efterfe,at

han akid körer i kanten af den forr körde £å-

rari efter Machinen 9 på det ej for ftora fkilna-

der må blifva imellan de ytterfta fårornc af

Machinen*
Det händer fig, at åkrarne ej altid åro få

paralelogramifke , at icke, då man kommer e-

mot flutet af faningen, midt på åkren blifva

rimfor, fom åro bredare på den ena andan In

på den andra: och fom Machinens vändning i

det fallet blifver altfor tvår- få körer Karl.en

altid et ftycke in på andarne af det forr fådda,

dåf-eft han vånder, men bor då i akt taga, at

hvarjc gång flytta lilla fpjålan 7, med högra

handen, få at intet faningen fker dubbelt pä
något ftille; hvilket ak fnart lires fcdan man
- fådt
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fådt ct åkcrftycke > och kar jag pä half timas

tid lårt en ovan Torpare at kora och fora Ma-
chinen,det han gjorde med fådan behåndighet,

at jag ej behoft vifa honom det flere gånger.

Med en fådan Machine kan en Karl med et
par Oxar befå 4 tunlands åker om dagen med
all vighet

5 då han börjar i god tid om margonen.
Märkes, at all den fåd man vil utfå med

Machinen , bor forft: vara renfad med fådane
fåll, fom åro befkrifne i Vet. Acad. Handlin-
gars 3 Qyartal 5

pag. 1 po for är 1763 v eller p|
något annat fått, la at ingen orenlighet, bofs,

vippar, jordklimpar, fpånor, eller annat dåruti

finnes, fom kan fåfta fig i hålen pä tenn -do*
forne och förhindra fådens råtta fall.

Nyttan af Sänings - Machimns bruk befiår

hufvudfaketigäfl

ti I det man befpar en god fjärdedel af
utfådet,fom eljeft fkulle åtgå da det utfås med
handen.

z. At alla kornen komma at ligga neder
i jorden til et vifst djup, betåkta med mull.

3. At foglarne ej, genom kornens bort-

plåckning, kunna gora fkada på de utfådda ä«

krarna.

4. Atpå de orter, dar fåden harfvas ned
5

fom garna {ker med zrne fnedder, dår befpar^s

den ena fnedden, ty Machinen gor gagn for

dem båda*

y. Återigen på de ftållen,dår fåden myllas

ned, befpar man 4 häftar och 4 perfoner,fom
denna Machine medelft defs f fårar gor gagn
fore på en gång.

Mf tf.Qqh



zZé tj6f> Jul. Äuguft. Sepjtemb.

6. Och at efter alla de prof jag gjordt*

clen fåden blifvit ftridarc och halmen ftadigare

ån på de vanligt fadda åkrarnej famt fåden
mera vågande.

De prof jag^ gjördt med denna Sanirigs-

Machinen voro forfta året nog i fmätt
, ty jag

hänt- ej at iå honom i det {kick jag ville förr

ån vid ,fanings- tidens flut , få at år 1760 blef

•han allenaft förfokt på en åker af 23 Kapp-
lands innehall, hvarpå utfåddes 24 kannor råg.

Jag var ej tilftådes då den åkren blef bärgad,

få at mitt folk blandade den fåden med alt det

ofriga, men det fades, at han var långt ftridarc ån
den éfrigä fåden det året* Ar 1761 fåddes i

min frånvaro allenaft 48 kappland åker med den-

na Machine, hvartil åtgick f2 kannor Råg:
dåraf blefvo 71 half- {kylar fåd, eller 7 half-

fkylar mera ån på någon åker af lika vidd fadd for

hand 5 men jag hade fvårt at juft (kilja denna
fåd åt i ladorne, ty det var nog litet at fylla

et fårfldldt gålf, hålft den ofriga fåden måiji

fyIde alla mina fådes - gål£ Dock var denna
fåden ftridare ån den andra. Som jag fåg, at

detta fånihgs- fattat var mig dråkttgare, fa ut-

fåddes år 1762, 172 kappar fåd i Rag och
Korn, på 3f4 kapplands åker eller io£ tunne-

land. På detta utfåde vann jag Sa kappar fåd,

fom eljeft hade tilgått genom det vanliga få-

nings - fåttet , och gaf mig hv&rt tunnland 4
fjårdingar mera fåd ån den ofriga åkren.

Ar 176; befåddes 8 tunlands åker, med z\
kappe mindre på tunnlandet ån med hindrens

fom allenaft gjorde inalles 20 kappars befparing,

och gaf det i tunna, 15 kappar mera på tun-

landét ån på den ofriga åkren» Hår-



*7&5* JUK Auguft*$epteffit>* 187

Härvid år at mårka, det den fåden fom fås

med Machine, kommer altid några dagar fenare

i ax, ån den på vanligt fått utfådde, hvilket ock
detta år gjorde den ftora åtfkilnaden i mera fåd

af t^nlandet > tu juft i de dagar, då den vanliga

fåden fkot i ax , kommo några få ftarka fråftnåt-

ter med Nordan- vader, fom fkadade de nyfs ut*

fprucknc axen få mycket , at på vifla ftållen af

äkrarne, blefvo de måfle up i topparne til en del

affrufne, och fomliga til et ftycke midtpå axen
ikadade> Då dåremot den fåden, fom var fadd
med Machinen, fkot fina ax något fenare, då fräfl>

nåttren voro måft förbi ^ dock fick den åfven

någon känning dåraf* men -ej på långt når, få flor

fom den på vanligt vis utfådda fåden.

Mycket torde ock komma dåraf, at den med
Machine uriådda fåden år altid både ftorre och
ftridare at båttre kunna emotftå fråften.

Fortfåttning af Integrationer utaf några

Differential - JEquationer>
inlemnad af

DAN, HELANDER,

Uti KongL Academiens Handlingars forftg

Qyårtal for innevarande år, har jag vifat

tillämpningen af en Method, at integrera iEqua-
tioner af vifla former, igenom några Diffcrential-

iEquationers integrerande. Vidlyftigheten af

famma afh^ndling forbod mig då at vidare utföra

famma åmne* Det fom dåraf kan återftå, och
tjenar at vifa vidden af famma Method, vil jag

låledes riu kårseligen anföra. Sjelf-
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Sjelfva Methoden beftår, fom det affSrra

avhandlingen kan intagas , dåruti, at en ny varia-

ble quantitet eleverad til en odeterminerad expo-
nent, införes uti den foreftålde Differential-

aequationen, och hvilken exponent fedan där-

igenom determineras , at fumman af vifla termer,

£om dårtil finnas tjenlige , och uti hvilkas Coéf-
ficienter famma quantitet ingredierar, fåttes lika

med intet, hvarigenom famma termer uti .den

transformerade Differential-£quationen utgå,och
de ofriga antingen ftrax kunna integreras , eller

ock reduceras til någon annan bekant form* Ige-

nöm denna Method kunna följande former inte-

greras.

i:mo, Låt Differential -tsquatidncn af an-

dra graden, uti hvilken d* årbeftåndig, ay*dx %

+ bxz dy* «+• exydydx+fx2yddy ~o foreftållas.

Jag fåttcr fåledes efter den befkrefne mc-

thodens aYtyzztx™, dåraf upkommer dy~zx
m
di

+ mxm^ l tdx ,
ddy=xm ddt + zmx^^dtdx

+m.£^T. xm
~~ 2 tdx*> och dy*—x%wdt*-i*

zsnxzm
^ l edtdx + mmxz,Hm~2 t*dx 2

é Då defla

vården uti den proponerade sequationen in-

fattas , upkommer igenom behörig redu&ion

a + cm bm 2 4- rn.mZ7i.f-. t2 x2fndx2 +
c + zbm + imf. xzm± ltdtdx + bx2m* 2dt 2 4>

fx
tm * 2tddtzzo. Man fåtter dårfore a +cm +

bm2 -¥m % m— 1 hvilken aeqiiation gifver

f-c + i ^205* „ _ ^



t^y.Jul. Auguft, Septemb. i%$

yJZ^ for kortheten fluil. Man far dårfore

följande arquation + + Yf^r) .~

b dt fddt . ...
4.— + t— :r Uti hvilken sequauon m-

t dt
determinatas fåledes åro fkilde, och integration

utan fvårighet anftålles på famma fått, fora i

föregående Qyårtal år vilt.

Man har åfven kunnat fatta c^zbm^
ztnfzzo) och a + cm + bm % -+- m.rn—>i -fzzr*

då man har fått csquationen rf*dx % + bx 2dt*

-\~ fx* tddfzto^ hvilken år affamma form foxft

Herr Krafts iföquation, hvilkens integral gafs

uti förra Qyartalets afhandling. Men i denna
håndclfen hade man faledes bordt gora endub*
bel fubftitution, den ena yzsztx™ och den andra

fzzzx*) hvilket undvikes genom den förra se*

quation a+tm+bnP+tn . m~i .f—9.

Om man uti den fundna iEquation fåttcr
czzQ, få får man Herr Krafts ^quation.

Om 0=0, få hafVer man bx* dy* +cxydxdy

+/x^yddy—Oj eller bxdy*+tydxdy+xyddyzzg}
om kzOy få år ay* dx* ^rcxydxdy •\*x%yddyz=9

%

eller aydx* + exdxdy + xyddyzzo} om /sro,

få Ix ay* dx% cxydxdy + bx*dy* ZZ o. Om
hzzcZZO) få år aydx* zzfx*ddy. Alla derfk

iEquationerne innebegripas uti den forefatte dif-

ferentio- differential * ajquationcn , och åro med
det famma fom <3en låleder integrerade- då maii

i defs integral fåtter*, k$j O efterhand*

z:do*
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2:do. Forenåmde methodc kan åfven lam-
pas til Integrationer af Differential - sequationer

af högre grader, eller ock, om icke det ftraxt

liter fig gora, åtminftone at bringa dem til

beqvåmligare former. Låt, til exempel, Diffe-

rential - sequationcn af 3 :dje graden ay* dx* +
hx^ydxdyt ^rcx'l dy^—o foreftållas at Integrera.

Jag fåtter da Tom forr y zzt x
m

, då igenom behö-

rig reduciion ^quationen a+bm 2
-k-cm 3

% t
3x 3 mdx 3 -H

1+bnHr fem 2\ x3 m + 1
/ 2 dt dx\— o upkommer.

Man fåtter dårfore a + bm 2 +cm$ —o, ochfo-
ker utur denna cubifka asquation de 3:11c vår-

den på w,och gor tillika b+ lem +c— A, och

b +bm + ^cth 2 =r 1? , hvaraf man får sequatio-

nen Axtdxdt+ cx 2 dt 2 + Bt 2 dx 2 —o, hvilken

innehålles under den i förra §. foreftålde for-

men, och integreras dårfore, då man fåtter tzzrx
n

,

.och fortfar fedan på famma fått fom förut år vill;

Vtio. Igenom denna nu befkrefne methode,
fc.fter 'hvilken man kan ombyta en proponerad

Differential -sequation uti en annan , utur hvil*

ken en terme kan borttagas j kan man åfven brin-

ga sequationer til andra bekante former, och få-

ledes ofta igenom tillämpning af famma method

på nytt, på et mycket kart fått finna deras inte-

graler. Låt til exempel Differential - sequatiönen

éfx
nm~ l£* +bx"yp

~*
1 dy+cydx +fxdy~*

blifva proponerad. Jag fåtter da fom förryzztxni

)

då man genom behörig redu&ion får
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a+ m b . i* x
mP + B~ 1

rf* +<: + /A^rf*+/V+

+^^BH*^=^ Jag fåtter då *=- -y

och får t~_ff t tx -~dx^fx
l

b dt -f

mer rf*+y==- + * —o. Jas

bt
fm'Ix -ydtzzo. Då man dårfore dividerar

denna sequation genom c^af. tx~~~, låupköm-
b

xdt
i

btr~2xn-*X+-Zr

har åfvsn kunnat fåtta 'mkz ~
5 da man får

bfi~ x
x -~J~dt= o9 och igenom divifiori méä

^Tc . r?/--y.—1
»<|uationen rf* +

/ a—bc . t

a—w-fpc~—c :

»fv* / dt— o. Båda defla fundna sequa-

g— 6<r . r?

tibnerne åro af formen —— 4*^ ^Vj+^z:^

hvilkcns integral jag uti förra Qyartalet har vifat

huru den igenom tillämpning af denna method
kan finnas^ utan at man behofver ga til Forma Ber

^

noulliana. Denna prop@herade aequatiönén in-

tegre-
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-tegreräs dårfore genom cn dubbel tillämpning af

denna befkrefne methoden , hvilken operation

år mycket kart.

* Denna redu&ion vifar ock de handel^r* uti

hvilka den proponerade asquationen kän bringas

til homogene sequationer. Då man nåml. fåtter

$zztxm och gor m——

~

5 få kommer man til

cn- aequatio homogenea, få ofta fom
a— b

c

men då m—— få åf sequation homogen , (i

f _
ofta fom p3 ~~ •

c~f _
Den proponerade aequation ay*x

n
^éx-**

byp
~~xx

ndy+cydx+fxdy—a^ reduceras til den-

x fby*-
lxn
~

l +f\
na dx-\ — — idyzzb) eller dx+

x f& "i* fi\ <— 1
—

—

~a
— - Wyto** då man låtter 1=*,

Och #— lz=/3» Men denna innebegripes under

fortnen ^—^ <P (**/ ) 5 hvilken form Herr
y

D^lembert genom en vidlyftig methöd, och
ax

TAéä tilhjålft af äsquationén ^S— har mteg^e-

Irat uti Kongl. iPfeufifka Veteftfkaps Academiéns

Handlingar for af 1 748» Allä Differehtial^aéqua*

tioner darfore* fom hora under formen dx~t+
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JL(^ *
dy =s o kunna fåledes mycket kart

och firapelt integreras igenom förenämnde me*
thode, utan at man behöfver applicera til de-

ras integrerande den Methoden* fom Herr d'A-
lemsert på anförde ftälle har upgifvit*

RON med EleBrmteten, pä ätjkilliga
4

JJags Sjuka, uti fe$ ars tidf
*

gjorde af

GUSTAF FRIE). HJORTBERG, (*>
Kyrkoherde vid IValda i Norra Halland.

Då
jag förnam, at Herren behagade lågga
fin vålfignelfe til min välmenta möda och

aiiltalt med Eleftriciteten, tyckte jag det ej mii>

dre vara en nödvändighet ån et n
e

>je, at noga up-
teckna de hjelpfokande • uflingars namn , ålder,

hetnvift, (jukdömar och omMndigheter, på det
N jag

(*) Kongh Academien känner Herr Kyrkoherden HjORT-
BERG for en lärd, befynnerligen uti Medicine och

Natural- Hiftorien förfaren , omfinnad och aldeles

trovärdig Man; defsutom har en hederlig Man,
fom varit afyna vittne til en del af de hår nämn-
da C\afus ,

intygat om deras fanfardighet : hvilket

K. Academien trodt vara nödigt at nämna, emedan
nagre Utländfke berömde Män , for hvilka fädana
forfok ej~ velat lyckas , :hafåa dragit de i Sverige

gjorda i tvifvelsmah
.

Bejkrifning på Herr Kyråo*
Iherdens Eleéiricer-Machine och ojriga Apparatns r

famt huru Eleäriciteten af honom
, efter hvar Pa-

tients omjländigheter, appliceras\ fkal uti näjia Qvar*
tal meddelas*
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jag federmera, fom jag ofta gjort, fkulle kunna
tå efterfråga, hvad beftånd deras hälfa igenom
detta medlet kunde hafva. Hår under har jag

ej allenaft nogfamt f ått årfara, huru mycket och
mänga flags eländen trycka det arma månnifko-

flågtet , utan ock tilråckeligen fått förnimma,

huru kår hålfans återfående år, få at man garna

hafverofpard moda, at foka, om det vore hela

verlden ofver, efter den förlorade fkatten, hvar-

fore ock min Dagbok ofver fjuka nu på fjette året

val vuxit til en foliant af flera böcker papper* Jag
' hardårforeej kunnat mer, ån allenaft ibland något
ofver iooo forfok , fom til ftorre delen gjort

god verkan ,
utvälja och anföra några få de mårk-

vårdigafte igenom Ele&riciteten förrättade Cu-
rer: de ofriga förvarar jag , tillika med 60 å 70
bref ifrån åflillige, fom med mycken glädje lå-

tit mig veta om deras forbåttrade tilftand, fåfom

fyevis, om få fkulle åfkas, af det, fom i min
Dagbok och hosfoljande Utdrag anfordt år.

Flufsgikt {Rheumatijbius).

Caf. N . 1 . Anders Ändersfon ,Snickare i Gun-
tofta och Slåps Socken, 41 år gammal, klagade 1

Junio 175*9 ofver ftark ryggvärk, fom gjort ho-
nom några dagar mycken plåga, och utan lyft-

ning och modofamma bördor helt häftigt, fedan

han lagt fig , for f dagar fedan åkommit. På ho-
nom användes ftrax tvånne Mufchenbroekflka fto-

tar rått ofver ryggen, hvarefter han begynte fvet-

tas, famt fade fig blifva rått varm och kanna en
krypning i ryggraden. Efter 1 timas förlopp gick
han fri{k ifrån mig. Mådde federmcra val, ända
til Januarii månad 1760, då» han fick en vårk i

ryg.
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ryggen 5 få at han ej kunde rora fig eller gora nå*

gon krokning, utan dä han {kulle hafva någon
lifa, måfte han ftå rak och ftodja fig vid en vågg ?

Han fick om aftonen Flåderfaft med varmt dricka

at intaga, och dagen dårpå FL Samb, Cham, &
Artemifise med falt, at upvärmda torrbadda fig

med, och tillika gnida det värkande (kallet med
en klådes-borfte. Som värken dårpå flyttade fig

ifrån ryggen til låren och fkiftevis up til armarne,

blef han bragt til mig uti flåda> och af 2:ne mina
drängar inhulpen uti det rum , hvareft jag hade
minEleäricitets-machine. Jag gaf honom tre

ftotar, nåml. 1 ofver Lånden, den 2,:dra midt
ofver ; vånftra airnen, och den 5 :dje ofver tjocka*

Helåret, hvarpå, fedan han hade ftått, uncter nå*-

gon fvettning och mulrande i kroppen 9 viä pate

J-dels timma, fade han fig icke mera kanna til nå*

gon vårk, famt gick fjelf fram och tilbaka uti

rummet, utan fvårighet och känning af den ringa-

fte vårk. Ifrån den ftunden, nu i 4 års tid, nar

han ej kant det ringafte til fitt onda.

Caf, %; LarsPersfon ifrån Warle i T616 fockeii,

befvårade fig ofver ömhet och vårk i -högra armen
och axlen, Tom varat några ar, och han trodde

kommit af kold. Jag låt honom forft gnida fig

med en ftyf borfte, och fedan med torr*Camphert
och en flanells-klut, hvarefter jag gafhonom 3
ftarkaEleftrifka ftotar uti axlen och armen, hvai>

på han blef genaft god och kände en fårdeles

varma,

Caf. Bengta Pehrs " dotter ) 46 är gammal

5

ifrån Duered, Dettagärden och Lindome focken,

klagade ofver vårk i axlarne, den hon \ några vec-
kor haft, Ele&ricerades v då hon sfter forfta

N a Hoten
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ftoten kånde några ftarka riftningar uti axlar och
armar, famt blef helt varm. Entima ungefärli-

gen därefter, elettricerades hon äter, hvarefter,

fedanhon, pä min begäran, hos mig drogtin til

aftonen, fade hon vid afrefan lig ej känna det rin-

gafte at fitt förra onda. En lång tid därefter frå-

gade jag defs granne, fom var hos mig^ huru den*

na hiiftru mådde, då mig blef fvaradt , at hon
mådde val.

Caf. 4. Apothekare - gefållen Grunenberg

hade i 1 1 veckors tid plågats af en fvår flyttande

gikt, emot hvilken åtödlligt afhonom fruktloft

blifvit brukadt. Uti Januario 1760 blef han uti

ofvertåckt vagn, val förvarad , bragt til mig, och
uti mitt rum med tilhjelp under armarna införd,

hvarpå han efter en ftunds forlopp ele&ricerades

några gånger , i fynnerhet på benen och armarnc

:

och fom jag formårkte, at han efter eleftricerin-

gen hade någon vallning \ blodet, gafjag honom
om aftonen et tempererande pulver. Om mor-
gonen dårpå kom Grunenberg^ emot all formodan,

utan någons tilhjelp in uti mitt rum, och berätta-

de, at det ungefärligen en timas tid fedan hänt

lagt fig hade ovanligen mullrat och knipit i be-

nen, lamt at han känt en ovanlig värma och
någon fvettning, men at han federmera, emot va-

nan i flera veckor, fofvit väl hela natten. Den
ftarka vårk och pinfamma riftningar, fom honom
dageligen täforne plågat , voro få vida lindrade,

at han allenaft då och då kånde några häftiga

Hickningar 3 men vid fotknylarne förnam jag en
liten fvulft. Jag fortfor några gånger formidda-

gen med eleftricerandet , ehuru Patienten var
ganfka rådd, och hade fådaot den goda verkan*
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at fean eftermiddagen gick ut på marken hvart

han ville , famt dagen dårpå återrefte uti anfenli*

gen forbåttradt tilftånd til Gotheborg.
Som denne Patient var nog cacochymicus,

rådde jag honom at dricka något godt furbruns-*

vatten > eller et antifcorbutifkt decoft, af hvilka

båda delar han ock betjänt fig,och varit alt fedan

fri frän fina plågor.

Caf. f . Hefge Larsfon* yo år gammal, ifrån

Kjel^o, Fagered Socken, Icom i Junio 1760 til

mig och klagade lig varit befvårad af värk i

både armar och fötter på 4:de året, jåmte en fär-

deles tyngd i fotterne. På en dags tid blef han
mårkeligen genom eleftriciteten hulpen och lin-

drad ifrån lina anmålta plågor, undantagande

tyngden i fotterne, emot hvilken jag gafhonom
Antifcorbutica.

Caf. 6. Torbiårn Qhfon, f8 år gammal, ifrån

Selltorps Socken, hade for 25 år tilbaka, efter en
ftark hetfig Feber, fått vårk uti knå och rygg*

I Julio 1760 kom han til mig, då han, efter

Ikedd frottering, eleftricerades och blefgod, in-

nan han, efter en dags viftande, härifrån afrefte.

Caf. 7. Börta Pehrsd&tter , yi år gammal,
ifrån Stop på Heden uti Frillesäs Socken, hade i

14 års tid haft vårk i högra axelen , fom flottade

lig ftundom ned i handleden , ftundom i lår och
ben. Når hon i Julio 1760 kom til mig, kunde
hon ej lyfta up högra handen ; men blef verkeli-

gen, vid forfta ftoten, aldeles god. Jag bad han-
ne, fedan hon varit hemma en tid, låta mig veta

om hon ej kände något mer til iitt förra onda,
famt at, få fnart hon hade minfta känning dåraf,

hon Ikulle genaft komma til mig j men jag har ej

N 5 for-
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förnummit af hånne fedan, hvaraf jag fluter» at

hon lårer må vål.

Caf. 8* Pehr Pehrsfons Huftni ifrån Kroka-
garden i Myra 5

Maria Nilsdotter, klagade ofver

vårk i vånftra armen och 'låret famt ftundom i be*
rtet> hvilket hon tillika tyckte vara likafom dodt*

Efter några flkedda eleéhifka operationer, fick hor>

ej allenaft god känfel och rorelfe, utan vårkeÄ
forfvann ock til alla delar.

Caf. Märta Bengtsdotter från Berg i Bjorke

-

tofps focken fick for z är fedan en- flygande vårk
i armar och fötter, 3 veckor efter det hon varit i

bantfåilg, hvilket} vårk varade til Midlommaren
tf6öi då hon åter kom i barnfång* En månad
tiftgefårligen därefter holt vårken någorlunda up,
men återkom fedan få mycket häftigare, Uti
Oéfcober ij6o blef hon ime dagar til 8 ä p gån-
ger dageligen eleéWceräd, hvarpå hon ^rdje da-

fcn frifk oéh fårdig refte bårt, och fick med fig

lodrenatide medicamenter.

Caf to. Pehr Mamfon^ en Bonde -drång*
hade i 7 år haft vårk i högra benet och vånftra

armen , merendels ftåndigt , men måft emot ondt
vader. Under i dagars viftande hår uti Januario

tj6ii eleétricerades han flera gånger , och blef

aldeles frifk, la at han med fioje lämnade fin kåpp,

hvarpå han fig ftodde då han gick , och for fedaö

til fitt hemvift på Hifingen vid Gotheborg,
Caf. ii. Gunla Larsdotter y 48 år gammal,

blef uti Martiö lj6i hitford på en kårra, och
kunde ej utan krycka under högra armen och en

kåpp i vånftra handen gå någorftådes. Hon be-

tittade, at hon for 1 år tilbaka forft i några vec-

kors tid haft en ftark Diarrhée, hvilketi hon> efter

1
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«n Kkings råd ,
häftigt dårmed ftoppade, at hon

blandade Kalk och-Mufcat tilfammans, hvar-

efter hon, i ftållet f6r fin fårltafvårighet, kände

cn ftark fveda uti magen. Ändteligen efter nå-

gra veckor forfvann den , och hon kände i ftallet

1 liren och fottren et häftigt krampdrag, - lamt

ftundom värk i benen och ömhet under fotialornc.

Efter några veckor forfvann krampen, men var-

ken och ömheten i nedra delarne varade , fom

gjorde , at hon inemot z års tid ej kunnat flytta

fig utan käpp och krycka. Jag företog eleftri-

ceringen med hånne, och applicerade den pa at-

fkilligt fått fleragånger, hvarefter hon, til minlto-

ra forundran, fatte kryckan ifrån fig, och kunde

nu, allenaft med kappens omfande utur den ena i

den andra handen, flytta fig och gå hvart hon

ville. Honblefock fa varm ofver hela kroppen,

at jag fåg fvettdroppar flyta af hannes, anfigte;,

hvartil ock utan tvifvel älterätionen larer bidra-

git. Hon fkaftades därpå in i et varmt rum,och

fick et diaphoretifkt medel om aftonen. Qm
morgonen låt jag en af mina Pigor gnida hanne

med en grof Serviette . Pigan kom igen efter en

ftunds forlopp och -berättade, at hon ganlka val

hade fvettat, åfven på fielfva benen och fotfalor-

ne> hvarpå hon fjelf ftrax kom til migochbar

fin kapp under armen, hvtlken hon, jämte fin

rycka,lcmnade bland mina Ele&rifkaTrophteer

.

-Ungefår p veckor härefter kom enrefande ifrån

hånnes hemvift, och berättade, at hon altjamt le-

dan hon var hos mig mått ganlka väl , och Ikulle

nu flytta til Stromftad.
o

Caf. it. Anders Cbriftophersfon, 60 år, ifrån

- Skenlegärd, Tuve focken pä Hifmgcn, tillika

N 4 '
med
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med defs Huftru Anna^ fi år, klagade ofver häf-
tig och ftandig vark, Mannen uti vånftra låret

och båda hofterne, och Huftrun ofver hela krop-
pen , men i fynnerhet armarne. De voro. hår i

3 dagar, och ele£tncéradös dageligen f å 6 gånger,
då -de ändteligen 3:dje dagen, om aftonen kötn-
mo til mig, och, til hugneligt vedermåle at deras
vånda forfvunnk, lämnade mig 3:ne fina

4

kappar,
Mannen z och Huftrun 1 , hvarvid de i f maha-
der och u dagar hade ftodt fig. Detta fkedde uti
Majo ij6i. Sedermera uti Augufto i~j6z kom
Huftrun til mig i ärende for andra, då hon med
glädje berättade, at både hon och hånnes Man hade
alt fedan de voro hos mig varit frifka.

Slutfats: Af defla och flera Cafus fom kunde
änforas, fes altfå, at uti Gikt-kråmpor åtfkillige

genom Eleétricitetehs åtgård blifvit hulpne, fe-

Qan jag flera gånger, på fått fom til et Hut fkal

befkrifvas, electricerat de lidande ftållen. Men
om det fkölat hafva beftånd, få har jag tillika

m uigitVa blodrenande drycker, Gikt -droppar
och afForande medel, famt lämna Patienterne
^Foft Flanell oeli torr Camphert, at fom oftaft

gnida det vårkande ftållet därmed. Många haf-

va blifvit tåmeligen goda, igenom några gångers
eleftncerande ; men kommit efter några veckor
eller monader igen och klagat ofver famma kräm-
pa. När jag frågat efter, om de aktat fig for

at fortära flåfk och brånvin, det jag altid féfbjuL

der alla flags fjuka, famt om de noga tagit fig

til vara for köld och våta på de lidande ftållen,

få har jag fnart fått förnimma orfakerne til hål-

fans obeftånd och återfall! fjukdomen. Ty det

år gfufvéligt at påtänka, huru vardsloft allmån-

j lieten
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-heten handterar hålfan , qch har jag förnummit
hos menige allmogen, at, fedan de igenom; någöa
Cur återvunnit halfan, hafva de ofta och rnerair

dels vårre fedan hushållat med denna gäfvan, lika-

fom, då de en gäng igenom någon vifs låkedorti

blifvit ifrån det onda räddade, de hade fatt en
Cur, hvarigenom all mojelighet til vidare {pk4
dom kunnat forebyggas, ehuru lefnadsr fättet

blefve inrättad t. Jag har å nyo flera gånger att?

vändt eleftriciteten hos dem , och gifvit* dem
medicamenter at tillika bruka, då de hela tidem
2 å 3 år, varit fria ifrån lina gikt -anfall, ..til defe

nya afvikelfer ifrån goda råd gjort detn vårre >

ån de voro förut.

Tiofhet (Cophojis).
]

"j

Caf. il Gunla Pehrsdotter , 41 år , ifrån Kfr
fingen, klagade ofver döfhet i det våri^Ta* orat

ochet ftarkt fufande i det högra, hvilket hon b.ei

rattade lig åkommit for 3 år fedan under en fvår

-barnsbord. Jag tog ftrax några vifla krydder éch
kokade i fot mjölk , hvarmed jag formade hanne
i båda öronen, och med*.6rori-fkea renfadedeiå

val, faft de voro nog torra 4\ Därpå, gaf jag h$äfe>

ne en lindrig ftot igenom båda öronen, hvarefter
hon, til fin ftora glädje och min forundran, få al^

deles blef til fin horfel förbättrad , at hon på fhm*
den kunde hora, då jag flod 3 a4 fteg ifrån hånné
och talade ganfka fakta. Jag gaf hånne fvart ulL>

fom långe hade legat i ftark Camphert- fpiritus,

och uti tåt flafka var torkad, at lägga i 6: onen
for en tid

,
hvarpå hon nogd refte fin vig; :-j

Caf. 2. Anna Pehrsdotter , f rar gammal, ifrån

Hifingen, hade i 4 års tid hatt dofhet i vånftra

N ? orat>



ioi tf&f. Jul. Auguft. Scptcmjb*

1$rat, den hon efter en långfarn frofla hade fatt.

Blef i z dagar eleftricerad, f a 6 gånger om da^

gen , hvarefter hon med god hörfel refte hem*
Caf. 3 Chriftina Smedberg , i 7 ar gammal,

tunnbindare dotter ifrån Gotheborg, berättades

Irarit lomhord eller nägot dof alt ifrånbarndomen;
blef hår några gånger elcAricerad ,

hvarpå hon
hörde ftrax helt grant , få at dä hon kom ned på
gården, frågade hon hvad det var for et ljud, fom
hon hörde: då man intet annat markte, ån en nå-

got itycke hårifrån galande Gék, hvilken hon
aldrig tilforene hade hort.

Anmärkning: Dofhet famt fusning for öronen,

fom kunnat härröra af forftoppning efter Febrar,

har merendels blifvit hulpen. Det fom mårkeligt

härvid forefallit , har varit, at jag förnummit en
hop Mucus eller öron- vax igenom elektriciteten

blifvit mjukare: ja, fmå boldar och blemor, fom
kunnat fitta inuti öronen, hafva af elektriciteten

efter några timars forlopp kommit til mognad
och flytande. En gång hånde fig mårkeligt med
en Flicka af 9 års ålder, från Nya Hvarfvet vid

^Grotheborg, fom ej på 6 års tid hort, om man ej

ropade högt. Hon blef ele&ricerad eftermidda-

gen i båda öronen } å 4 gånger: fkriade därunder

ftarkt , och Modren gick bort i Byen med hanne

&t hvila ofver natten. Om morgonen dårpå kom
irpn med barnet åter hit, och da jag fåg til, var

4et blodigt uti det vånfträ, och rinnande materia

4 det högra orat. Jag tog en oron-fked och ren-

iade forft det vånftra orat, och fedan jag fått ut

en hop blodblandad materia, fick jag fedan en i

ilera -krokar bogd ftor Måflings- knappnål, hvar-

vid hängde något tjockt och Tegt oronvax . Dår-
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på renfade jag det högra orat fom varupfyldt

med en tunn gulaktig materia, da likvål dagen

förut alt kändes ityft och hårdt i bada öronen.

Contratfura.

Caf. Olof Ändersfon* en Bondedrång, tt ar,

fodd i Åftads locken, kom til mig i Martio 1761,

ford på en haft, pä hvilket fått han i f års tid

blifvit ford genom helaNorra och Södra Halland,

gård från gård. Defs fvaghet och ofårdighet var

denna. For f år tilbakars hade han haft ganfka

fvåra Koppor, hvaraf ock nog marken fjmtes i

hans anfigte. Når Kopporne begynrc gä bart
,

blef, under mycken vårk, det högra benet få up-

draget, at det låg aldeles platt och tått bak ut in

til låret, få at hålen låg in til veka ryggen, och

når han ftulle fitta, fa fkedde det på benet. Det
var aldeles ogörligt, at med ki*aft draga benet fa

långt ifrån låret, at mail kunde fticka en enda

finger imellan. JagfrSgadé, om han kunde år*

indra lig, at han hade haft några flora eller fvå-

ra Koppor uti knävecket eller på de ftora fenor-

ne fom fitta dår? då han fvarade, at både dar

och annorftådes pä kroppen hade han haft en

myckenhet ftora Koppor, men at det i fynner-

het dragit långe ut , innan de dår låkts , och f&

fort fom det (kedt, hade benet dragits mer och
•merup tillåret. Hans knåfkål ftod få ftyf och
fpånd, fom hade det varit en hård ften. Vårk
och ftickningar kände han fom oftaft, och kunde
ej rora fig mer ån f å 6 fleg tillika på 2:ne ftora

kryckor, emedan det andra benet ock var nog
matt och lamt. Jag gaf alt hopp forloradt, eme-
dan jag foreftålde mig , at fenorne voro (kadade
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afkopporna men han bad mig mycket, at jag
dock ville gora forfok med honom, det jag da
omfider gjorde, mera för at vifa nägra främmande
vänner, fom nu voro hos mig;, Ele&ricitetens

bruk, ån med något hopp at kunna hjelpa den
nod Hilda , Tom utomdefs var mycket cacochy-
mifk, däftoch upblafen.

Ändteligen användes Ele&ricitetens kraft pl
honom , och när jag hade nyttjat z ele&rifH fté-

tär på honom , föll benet aldeles ned ifrån låret

,

jämnt med det andra, och fedaii han fått än en
ftot til, gick han, til min och alla närvarandes ftor-

fta forundran, och fatte fina z ftora kryckor i~

bland de andra v få at han, fom, til hälften buren
och til hälften hoppande, kl. 3 om eftermidda-

gen fördes pl mitt mm, gick klockan half4 ned
igen, utan ringafte hjelp, tackande Gud, fom i-

genom et lå ringa medel verkftålt en få lyckelig

förändring med honom. Han tilbod mig ftrax,

at om jag ville hafva holiom til dräng, få vore

han nogd at hos mig forblifva, få långe jag ville,

gick ock nåfta morgonen med mitt andra folk på
logan , och tåflade med den ifrigafte ibland dem
at trofka. Han har federmera nu på (jette året

varit hos mig, under hvilken tid han aldrig känt

af litt onda^ men om Våren 1764 låg han i Frof-

fan , från hvilken jag halp honörn efter 13 dygn>
Höften därpå hade han Håll och Styng, hvar-

ifrån han ock, faft med moda, blef hulpen* For
z år fedan låt jag honom bruka en Surbrunn,fom

jäg hår i Socknen uptagit, hvilket bekommit ho-

nom val. Han år nu en af mina ftarkafte och
trogjnafte Drängar , famt et dageligt lefvande vit-

rnctil den hjelp, fom Forfynen nedlagt uti Ele-

ftrici-
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^icitetens verkningar. Denna lyckeliga hån-

delife ktinde ej långe dölja fig, hvarfore uflingar

och krymplingar federmeravida ifrån famlats, af

hvilka åtfkillige,fom haft ihopdragne och krump-
he fingrar och andra kropps - delar, genom Ele-

ktriciteten forunderligen blifvit hulpne.

Colica.

Cafus: Börge Pehrsfon ifrån Skintebo i Afk-

hems focken kom hit och klagade ofver en ftark

Colik, den han fade fig juft nu hafva en fårde*

les kånniflg af* På det jag (kulle få fe hvad ver-

kan Ele&riciteten Vidäyiikatilfållen kunde hafva>

blef han ftrax ele&ricen*d. Så fnart han hade fått

Hoten tvårs ofver magen , blef han aldelcs <^ritt

det onda. På tilfrågan, huru han trodde fig hafva

fått det nu forfvundne onda , fade han fig ej veta

annan orfak, anat han varit: iijon och blifvit våt

i kalla vatnet ofver hela kroppen, dä han ftraX

for forfta gången kånde detta onda, fom, då han
var varm, e kändes aldeles fa fvårt.

Eljeft har jag ock ofta ele&ricerat en Snic-

kare, fom ftåndigt hos mig arbetar, hvilken ock
Sr ofta befvårad af Cölik. Då jag ele&riccrat

honom under påftående. olågenhet, har den al-

tid vidftoten dofnatj men efter cn timmas förlopp

återkommit.

T/ckias.

CaC i . Hans Arfvidsfon Skeppare, ifrån Ven-
delsSn i Våro Socken, klagade ofVer ftark vårk i

högra höften och låret, och kom haltande til mig*
men efter 5^4 ftotar begynte han at gå ledigt på
golfvet och mifte aldeles fin yåx&.

Caf.a.



io£ 17^5Jul. Auguft. SeptemK

Caf. z. Lars Wibeck^ Pappersbruks -.gefall i-

från Mjoldal, kom hit och berättade, at han ert

god tid varit behåftad med en Mndig och fvår

vårk uti vånftra höften och låret. Sedan han där-

på blifvit några gånger ele&ncerad , lade varken
lig någorlunda, och han for bart Efter 7 dygn
kom VTibeck igen och klagade ofver lika fvår värk

fom tilforene, han blef då å nyo 10 å 1 1 gånger
eleftricerad, hvarpå han åndteligen emot aftonen

Ster utan känning af fitt onda refte fin våg. Som
han var mycket fcorbutifk , gafjag honom goda
Species antifcorbuticae at koka til Decoft, famt

några Purger - piller at taga före och efter Deco-
&ens brukande 9 hvarpå jag federmera förnummit

at han haft hålfan.

Caf. 3. Anders Qls\ön ifrån Boatorp i Frillesås

focken klagade ofver vårk i vånftra låret och höf-

ten, den han någon tid bårtåt haft, och fom nu,

4å han talade med mig, var befynnerligen häftig.

Jag gaf honom jflrax en eleétrifk ftot, hvarpå han
{kanktemig fin hasle-kåpp, blef god och forhem ,

genens Matthet {Langvor & Rheuma-
tlsmus pedum).

Gafus: Niclas Wallrot^ z-Jår, en fattig Soldat-

taffe ifrån Gotheborg , bars af Modren hit, fom
eråttade, at han alt ledan December månad ijf$

tils nu i Julio ij6o klagat ofver vårk i bagge be-

nen , famt varit få magtlos och vifnad i benen, at

han ej kunnat gå, då han likväl hadé, når han var

Srsgåmmal och fedan 1 helt år, gått och fprungit

ganfka val. Sedan han på 1 timmas tid blifvit 5

gånger ele&ricerad, fprang och gick han hvart

km ville, til Modrens innerliga glädje- Jag Ut
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dem hår vara några dagar , at jag (kulle få fe be-

Ilandet af Guren, hvilket förhöll fig efter oaCkan.

Binnikemafken.

Cafus: Anders Pehrsfon ifrån Grimbo, Tufne
focken, på Öftra Hifingen, fl år gammal, hade

i års tid haft et häftigt darrande i alla leder,

i hals, armar ocb händer, ja ftundom ryckte

det häftigt til i kroppen, få at han hoppade högt
hela qvarteret från golfvet. Klagade defsutom

ofver knip, rullande, fugaride och fpånningar i ma*
gen, hvarpå jag ftrax ioreftålde mig, at han måt-
te vara af Binnikemafken befvårad , hvarfore

jag fick hog , at med Eleétriciteten forfoka hva4
verkan den (kulle gora på vården och gåften. Jag
applicerade ftoten juft på de ftållen , fom han
kånde i magen de måfta rorelferne, hvarpå han
fick få ftarka convulfioner, at 3 karlar knapt kun-
de hålla honom. Jag forfokte eledrifka ftotarnc

några gånger å nyo,fom hade alt lika verkan, och
då jag höll med min hand på defs mage, kåndc
jag ej allenaft de invårtes rorclferna, utan jag fIg
ock > huru ftora kulor fom knytnåfvar fkoto fig

up hår och dar på magen och hdorne, hvarpå jag

gafhonom en Decoft af bittra orter, famt Mafke-
mos och Engelfkt Salt, jåmte underråttelfe huru
det {kulle nyttjas, med anmodan at efterfe om
något främmande Ikulle under Curen mårkas bland
excrementcrne. Ungefärligen 3 veckor därefter

fick jag ifrån honom en Bouteille, hvaruti låg
litet mer ån \ alns långd af en Binnikemafk,un-*

fefårligen 1 finger bred, famt defsutom I å 1 tums
itar; En månads tid härefter begårade han flerfT

Medicamenter af mig,hvilka han fick, och fedjpi

bar jag ej hort af honom-
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Tandvärk. 1

Et ftort antal Perfoner hafva genom en enda
de&rifk ftot blifvit hulpne ifrån Tandvärk , Tom
haft med en del få långe beftånd, til defs de åter

forkylt fig.

Hel och halfHufvudvårk {Cefhalaa &
Hemicrania).

DeiTa krämpor hafva fållan genom Eleftriei-

Hteten blifvit : fullkomligen håfne \ med mindre
Spanfka Flugor, åderlåtning och annan medici-

iicring tillika blifvit brukade,

Bdrttagenhet.
Paralytifka fjuka och de fom haft Hemiplegie

hafva haft ftarka känningar och rorelfer af Ele-

ktriciteten 5
och de fom ej aldeles varit cacochy-

mici, hafva tätt ftundom mera kånfel åri de til-

forne haft, famt (torre värma på de lama Milen.
Sluteligen märkes fåfom et godt tecken i allmänhet,

om hålfans återfående genom Ele&riciteten, at

den fom under operationerne börjar (trax at fvet-

tas, blifver darrande, vilgenaft urinera, känner

Ovanlig värma, ftickningaf och rorelfer i de li-

dande (tallen, famt nägön (lags lätthet uti hela

kroppen, den famme har at vånta ändring i lin ve-

dermöda och anledning at hoppas onfkelig utgång.

Hvitkåls - Svampen ,

befkrifven och framgifven af

BENGT BERGIUS,
Banco-Commijfarius.

Villfarelfer åro väl ofveralt nog tjockt fådde,

men i fynnerhefha de fig rotat uti alla gamla
Hus-
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Hushålls- böcker. Såfom lämningar af de fordna

mörka tidehvarfven , hårftamma de val icke juft

af något vrängt upfåt at med flit vilja bedraga,

utan fnarare af inbitne fordomar
5 forhaftade om-

domen, och forfummad upmårkfamhet på Na-
turens verkningar. Låttrogenheten har federmera

fortplantat dem ur bok och i bok anda til våra t&
der , få at 5 åfven i Hushålls - böcker fom nu ut-

komma, ofta de opåliteligafte fatfer och tydeli-

gafte ofanningar årnådt fritt inrymme. Mången
nybörjare, fom tager faken for god och går in på
forfok, finner fkada och mifsräkning, och man
år fnart aldeles villrådig , hvad man i få ofantelig

mångd {kall vålja eller forkafta. Det år altfa

mycket nödigt, at Hushålls - Vetenfkapen i tid

fran fådana villfarelfcr renfas, hvilket ej gerna
kan fke utan flera Måns åtgärd, fom genom idog

upmårkfambet och noggranna forfok forgfålligt

utröna, och for allmänheten uptåcka, hvad fom
år riktigt och kan verk ftållas, famt hvad fom år

felaktigt och bor utmonftras.

Jag har nu tilfållc at råtta en dylik irring

,

fom åfvenledcs kommit at från åldre tider fort-

plantas och utfpridas i åtfkilliga af våra nyare

Hushålls - Böcker (*). Saken gar deruppå ut ,

O at

(*) Trcnne fådana kan jag ftrax namngifva, ehuru jag
icke haft fynnerlig tid at i detta affcende genom-
löpa många af dena Hushålls -böcker. I Naturli-

ga Oeconomia och Hushålds- Reghr &c. tryckte i

Wefterås I7?a, ftår vag. 7. en Artikel med denna
påfkrift : Kal -fro omVinteren växa och mogna låta»

I Ett litet Hushålls - Magazin
7

eller Förråd af alle-

handa besynnerliga hushalls -^forfok och vetenjkaper^

Wefterås 175*3. />. 162. $r ock cn Artikel* at be-

komma godt Kålfrå af Kålblad. Och i Hushålls-
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%t frambringa moget och flcont Hvitkåls - fro utaf

blotta Kål - bladen* Man påftår det fkall låta fig

gora, om man på något hoglåndt ftållc grafver

om höften en 5 eller 4 alnar djup .grop , och
lägger dår hvarftals gulnade Hvitkåls - blad , och
dcrimellan gamla ludna fkinn-ftyeken och yllna

flarfvor, eller ock torr fand til 1 eller z tvårfin-

gers bredd, täcker få til med jord, och der-

ofvanpä käftar gamla bräder och ftåckar, fämt

fifi återigen jord , jämte dynga och halmrafk,

fom fkall utehålla kölden. Man bor fedan låmna
det hela vintren orordt, och fkall dä om våren

tå fe det tunna på bladen formultnadt , men alla

ftjelkar och nerver fullftrodda med moget och
fl;ont Kål- fro

5
fom fkall kunna fås når man vil,

och gifva ftorre , härligare och fmakeligare Kål

,

ån den Naturen på fin vanliga våg åftadkommer.

Jag var fjelf, for flera ar fedan, tilftådes vid

ögnandet af en vanlig Kål-grop, fådan fom Trå-
gardsmåftarne plåga bruka til den Kåls och de

Rötters förvarande ofver vintren, fom de om våren

årna utplantera til fro-ftånd. Di fick jag med
egna ögon fe en myckenhet runda och frolika

åmnen hår och dår ftrodd uppå alla de yttra bla-

den, i den mån fom de mer eller mindre hunnit

gå til formultning. Jag hörde Trågårdsmåftarcn

påftå , at det vore verkeliga Kål-fron fom få

växte, hviika ginge an til at få, det han ock fjelf

hade forfokt , raft uti blandning med andra Kål-

fron. Jag ftudfade mycket vid en få oförmodad
faga, och tänkte val närmare någon gång utröna

fan-
_ . _ _ • _ . . .

och Konft-Cabinets z:draDeI, tryckt i Stockholm
17^9, innehåller §. 323. p % 313. at bekomma godt
Kål-fro affjelfva Kai+bUdernc.
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fanningen, men har altfedan varit hindrad at taga,

mig det årnnet fore, når något tilfallé dertii vant.
Ändteligen fick jag i nu forlidne Var- tid den
onfkeligaite lågenhet dertii, når Herr Berg-
måftaren Cronstedt kom ifrån fin ägendom i

Bergslagen , dar han , ibland andra hushålls-
goromål, åfven hade, i April månads början, lå-

tit opna en Kål -grop , och funnit Hvitkålen pa
de yttre forfkåmde bladen beftrodd med ofvanf
nämnde frolika ämnen , hvilka jämväl där i orten
hollos for verkeliga Kål- fron. Bemålte Herr
Bergmåftare, fåfom ganflca upmårkfam på Natu-
rens verkningar och mån om Vetenfkapernes til-

lämpning til Hushållningen, hade då genaft fat-

tat mifstanka om någon irring i fpelet, och på
flera vågar begynt underfoka egehteliga forhål-
landet, famt ändteligen tagit med fig några (tyc-
ken hit af de lä betkaffade Kålbladen, dem han
behagade meddela mig til vidare underfokning
och granfkning , efter hans tid fordrades til vig-
tigare goromål.

Jag låg nu, utanpådefla Kålblad, fardeles
utåt ryggen och de groffta ncrvernc , en hel hop
runda korn, affamma färg, fkapnad och ftorlek,
fom Hvitkåls-fron hafva, och med famma den
fkiljaktighet finsimellan, fom vifar fig uti ojämnt'
mognajron, at fomliga voro mörkare och iiorre
andra åter ljufare och mindre. Ehuru jag vtl
ftrax fag orimligheten , at det kunde vara verke-
liga Kål -fron, fann jag dock dermed få ganfka
ftor likhet, at jag nu mera icke undrade pa, det
enfaldigt folk , fom domt uppä inbillning, hållit
fa fore. Smaken och lukten fade mig genalt,
at det var Svamp*

O t Denna
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Denna Svamp börjar fynas på Kålbladen fora

helt fmå runda korn, af gulaktig tårg utanpå,
men inuti hvitaktiga och folida, hvilka då tyckas

ligga nåftan lofa pa bladet. Han våxer federmera

til 5
i form och ftorlek af ett Hvitkåls - fro , me-

rendels med flat , men ftundom med fmåfkrynklig

yta, och andrår då fårgen, få afc han blir caftanie-

brun utanpå, men inuti krithvit, jåmnt folid och
af en tåt men fvampaktif* confiftence, fåftandes

fig nu något faftare vid kalbladet* Många af defla

Svimpar fer man mer och mindre luxuriera,juft

fom flera Ikulle ha fmålt ihop i ett ftycke, och
jj,r då Ikapnaden altid andrad , iå at Svampen faller

fig platt och mera fkrynklig, fårdeles når defs

Äorlek ibland ftiger til hela tvårfingrets bredd.

Fårgen faller då mycket in på fvart, meii Svam-
pen behåller altid *fitt folida, fvampaktiga och
nvita utfeende inuti, och år nu få tått fäft vid

Kålbladet, at ftycket följer med, om han (kall

dragas derifrån. Jag vet ej, om detta fkall anfes

for blott luxuriation, eller om det år Svampens
naturliga art at altid få gora , når han får utväxa
och nalkas fin mognad.

Man vet, at alla växters fron åro ofverdrag-

ne med något fkal eller hinna, fom antingen ftrax,

^ller genom maceration, låter fig lått frånfkilja.

Atminftone åro alla flap Kål -fro omgifne med
en fådan hinna. Ja|* forfokte at både koka defla

frolika åmnen, och lata dem långe ftå infunderade

uti vatten 3 men den yttra mörka huden kunde
anda aldrig fås los ifrån det inre fvampaktiga vå-

fendet, utan at bitar deraf altid folgde med- Jag
macererade dem i flera veckorna , utan at mårka
tecken til at de på miniia fått fvållde. Jag fkar

Jftfkil-
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atMliga fonder, och fåg intet fpar til något Cor-

culum, eller likhét imellan Cotyledones i fron

och deflas inra folida våfende,fom var fpongieuft,

och icke på något fått farineuft. Utaf alt detta,

jåmte den uplysning jag fick utaf lukten och

imaken, biet jag otverflodigt forvifTad, at defla

åmnen ingalunda voro några fron, utanverkeli-

genhet {lags Svamp. Jag hade då ej behoft gå
til det forfoket at lå dem> men, for at undvika

alla flags fordomar, hvilka Naturkunnigheten al-

drig tål, få underlåt jag icke heller det, utan (ad-

de i kruka, fom ftod uti fonftret i varmt rum,
af både den ftorre och mindre forten , hvilka jag

efter 6 veckors forlopp fann aldeles ©makade och

i fitt förra fkaplynne*

Sedermera har jag noga fedt efter, til hvad

genus i Ört -riket denna Svamp (kall kunna foras.

Han kommer val til utfeendet tåmmeligen ofver-

ens med den Lichenoides y fom Dillenius Hift.

Mttfcor. t. ig. f. 6> afritat, hvilken ock af Herr
Archiatern och Riddaren vonLinn6 kallas i Spcc.

P/antar. p. ifif. Tremella purpureay men jag fin-

ner ej hår det gelatineufa våfendet , fom Dille-
nius L c p. 1Z7. tilfkrifver fin , åfvenfom jag ej

fer, huru Herr von Linn6s chara&er genenens

på Tremella hår träffar in, ty denna Svamp har

ju ingen fubflantia pellucida, membranacea, ge-

"latiaofa och foliacea, hvilket alt fordras til at vara

Tremella. Sjelfva lukten ger ock tilkånriå, at

han icke kan hänföras til Algaa, utan fnarare bor

igenfokas ibland Fungos. Jag håller då likaft , at

fora denna Hvitkåls- Svamp ibland de folida Ly-
coperda, dar han kommer at utgöra ett nytt Spe-

cies, under namn af L2V0FERD0N (Braffic*

)

globofo - diforme parafiticum^ Uviufculum^ fejfile.-
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RÖN,
Om Fparrts- Plantering

af

J. E. L. EHRENREICH.

parris år en af de vfifetakeligafte och hålfo-
* fimmafte Grön - råttfer , hvars tilredning fker

med ringa
, befvår och koftnad inom några mi-

nuter. Denna växtens rottor fkadas ej af Vin-
tern. Sedan Sparris en gång år planterad, kan
man daraf uti tjugu och flere ar njuta frukt
hela Våren och Sommaren igenom, åfven om
Höften, ja åndteligen uti fjelfva Vintern. Spar-
ris ar defsutom fri for Inleder, då den feårcs
nar han år båffc, och nyfs, til 3 eller 4 tums
hogd, utfprucken ofver jordbrynet.

^
En fä angenäm och lönande Våxt tyckes

fortjena at allmänt planteras. Åt fådant ej fker,

ar nogfamt bekant. God Sparris raknäs ånnu,
få hår fom uti andra Lånder, bland de rara och
dyrbara Gron - faken Hårofver kan man ej un-
dra, når man befinnar, hvad moda, koftnad,
ofåkerhet "och tidfpillan fororfakas, genom Spar-
ris- fångars anläggande efter det vanliga och hit-

tils for baft hållna fåttet,

Grafva 6 qvarters eller i alnars djupa graf-

var , dem fomlige låta på bottnen och vid fidor-

riemed ftenmur utfodra*' Fylla och uphoja dem
til

3 qvarters eller 1 alns hogd ofver marken
med utvaldafte godfeh Kopa Sparris -rötter, om
hvilkas godhet man fållankan vara fåkerj Plan-

tera dem ofvanuppå defla dyrbara vallar -

y Vånta
fedan 3 eller 4 år, innan man deraf får fkåra

någon
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mg6n frukt 5 Njuta under hela tiden ingen af*

komft af den hårtil använde platfen > Och icke

defs mindre åfventyra, at, efter få mycken koft-

nad, få långt väntande, fä tunn och omkelig
Sparris, hvilket altid hånder, om rotterne varit

af den vanliga mindre forten: Sådana befvår-

ligheter åro verkeligcn orfaken, hvarfore Sparris-

plantager ånnu ofvcralt åro få fållfynte.

Sparris -fångar, fom beftå raåft af godfel,

åro defsutom nog koftfamme at underhålla; ty

alt fom de rutna och fjunka ihop, måfte de fom
oftaft anfenligen påokas och höjas.

Men ånnu möter en olågenhet, fom år mera
betydande. Brunnen dynga, når. den af hoft-

rågn genomvåt ligger uti grafvar, fryfer om
Vintern ganfta ftarkt och til et anfenligt djup.

Ifen fitter fäledes långe qvar uti deffa Sparris-

fångar, faftån de ock tåckas med granris eller

annat* Deraf hånder, at de djupt och perpen-

diculairt nedvuxne rötter, fom ej få gagn af

Solvårman, gora om Våren långfamma (kott,Spar-

rifen blir vattenaktig, ofmakelig och längre in

på Sommaren tråaktig.

Sluteligen har man ofta den förtreten, at,

oaktadt alla deffa vidlyftiga anftalter, Sparris-

plantagen til en del, ja icke fållan aldeles, dor

ut, når jordmånen beftår af lera, och läget ej

år rått opet for Solen och vattenfritt*

Om cj ftorrc delen Trägardsmåftare voro
få litet hemma uti Naturkunnigheten, och
i fynnerhet defs for dem angelågnafte del, Örte-

kunfkapen, få hade aldrig et fa modofamt, dyr-

bart och ofåkert fått at plantera Sparris hit-

tils blifvit anfedt fom det båfta. Ty om det

O 4 ock,
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ock, fåfom en fårdeles lyel?a, hånder, at någon
hår och dar får rått ftor och fullkomlig Sparg-

ris på detta fått , få år denna låckra maten alt-

for dyrt betalt.

Jag har altid ålfkat Trägårds - {kotfeln, och
bemödandet rtied nyttiga Växters updragande
utgör hufvudfakeligafte noje£ uti mina få lediga

jftunder. Jag har fåledes ej kunnat undgå at

fåfta min upmårkfamhet åfven på Sparris-plan-

terimgen. Dertil bidrog , at jag anlade en ny
Kryddgård, hvareft jag ville harva något af alla

de båfta matnyttiga våxtor.

Vid all plantering , år hogft angeläget

,

1:0 at våtja de fullkomligafte fron, rötter el-

ler plantor, af hvart {lag. 1:0 At kanna jord-

månen och laget, hvaruti orten våxer
.
vildt, och

fåledes båft trifs, med beftånd i framtiden.

3:0 A t befinna, om nyttan väntas af frodigt

upvåxandc blad , eller tätt ihoprullade hufvud

,

långe, djupt och perpendiculairt nedvåxande
rötter, eller ock, fåfom hår vid Sparrifen, ige-

nom defs, af utbredde horifcontelt liggande rot-

ter, til en vifs hogd upfkjutande Spiror (Tu-
riones). 4:0 At fa fron uti tjänlig, men ma-
grare, jord, och fedan efterhand fkaffa plantan

få mycket af båttre och rikare foda, at den, i

Hållet for en liten, fpinkug, ja, fom oftaft vi-

drigt fmakande, Vill -ort, må blifva en frodig,

&or och ftark ,
vålfmakelig , famt fnart ock

yinnogt fruktgifvande våxt.

Pä defla enfaldiga, dock altid fåkra, grun-
der har jag anlagt min Sparris -plantering, och
år nu med nöje ofvertygad, at denna fortråffe-

liga Örten kan blifva en allmännare och långt

mindre koftande trägårds - våxt. Ar
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Ar 1763 om Våren tilreddes iios mig vid

Kongsholms Saltpeters - bruk en trägårds - fång,

beftaende af hår vanlig gråaktig Lera. Den
trampades helt härdt ihop, gjordes jåmn och
flat , famt lades derpå en tum högt god fin fand-

blandad fvartmylla, tagen af två £rs gammal
dikes -jord* Sedan denna blrfvit val utjämnad
och löft tilklappad, fåddes derpå, uti jämna
rader 6 tum ifrån hvarannan, det Sparris- frö af
godt flag, fom jag fjelf Höften tilforne mig for-

ffcafFat, och öfver Vintern, uti fina fröhus, faft-

fittande vid ftjelkarne, famt uphångde uti et

kallt och luftigt rum , förvarat. De fådde rader

utmärktes med pinnar vid hvar ända af plant-

fängen. Fröet klappades litet til jorden, och
lades ånnu af famma fandaktipa mylla et par
rum högt jämnt öfver hela fangen, fom ftrax

derpå ganfka ftarkt vattnades. Imellan de med
Sparris -frön fådde rader, fattes runde Radifer
och Rödlöks -plantor > defie vaxte härligt* och
gjorde plant -fången nyttig, utan at (kåda Spar-
ris-plantorna, hvilka kommo qvickt up, och
fedan utgalrades, få at de ftodo 6 tum ifrån

hvarandra* Sången vatnades flitipt öfver Som-
maren, och hölts val fri från ogräs. Rödlöken
blef ovanligen ftor, och betalte mångdubbelt
hvad Sparris -fången koftat. Emot Vintren
flkars Sparris -gråfet af, och på fången lades

ånnu 5 tum högt af den fandiga fvartmyllan

,

fom jämnades och klappades våj ihop*

Ar 1764 om Våren tilreddes en annan lång

af famma lera, på lika fått fom plant- fången 5

dock blef den nya fången , fedan leran var val

ihoptrampad , ånnu 4 tum högre ån de ofrige
O f trå-
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trägårds - fångar , hvilket fkedde for packningen

i framtiden. Sångens långd år 48, och bredden

%\ alnar. Derpä lades 2 tum högt fandblandad
fvart mylla, j

fom något tilklappades. Trcnnc
rader utmärktes med fnoret långs efter fången

,

01 midt pä, och de bågge ofrige til 3 qvarters

#fftånd ifrån den förra; åfvenledes fattes pinnar

for hvar Sparris - planta 5
qvarter från "hvaran-

rian i forband (QuincunceJ, och trampades med
(ko -klacken en liten låg kupa af f alns diame-
ter vid hvar pinne. Nu togs jorden förfigtigt

af Plant - fången , famt blandades val med en
tredjedel gammal utbrunnen bånkdynga. Spar-
ris -plantorne togos imedlertid varfamt tip, fat-

tes med jåmnt utbredde rötter midt på hvar ku-
pa, famt tåftadcs dar med litet af den fandiga

myllan. Ofvanpå lades 3 tum högt af den nyfs

blandade jorden, fom jämnades vål ut $ deruti

fåddes ftrax ofveralt Radifer och Spenat, fån-

ger! vattnades ftarkt och klappades val til 3 vid

lidorne planterades Hufvud - fållat och Blomkål
om hvarannan, fom altfammans växte fullkorn-

ligen val. Sedan Spenaten och Radiferne kom-
mit tidigt af fången, och denna flitigt vattna-

des, gjorde Sparris -rotterne rått anfenliga fkotu

DelTa affkuros emot Vintern helt nåra vid rot-

terne 3 derpå lades ofver hela Sparris - fången 6
tura högt af en jordblandning, fom beftod af

gammal vål brunnen bånk-dynga, fandig dikes-

mylla och multnad garfvare - bark, lika mycket
af hvart {lag. Detta jämnades vål ut, och klap-

pades med b rade. I ftållet for Garfvare - bark

duger all annan rutten bark eller fpån-jord*

Nu i år 176 f om Våren, fedan den påkgde
jor-
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jorden, innan kålen hunnit gå aldeles utur den
famma, biifvit genom gråfning forfigtigc om*
vand, åter, utjämnad och 16 ft tilklappad, bör-

jade Sparrifen få häftigt och i fådan mycken-
het fkjuta up, at jag inom en månads tid af

élenna fången flkurit ofver 3000 Sparrifar, hvaraf

de flåfte voro af en half , ja rått månge af en
hel tums diameter, 10 och iz tum länge, full-

komligen vålfmakelige , famt matnyttige nåilan

anda igenom.

Jag har ofta af et enda ftånd fkurit pä en
gang 1 z och if Sparrifar, och fått 8 dagar
derefter lika mänga igen på famma ftånd» Icke defs

mindre åro nog (kött lämnade at våxa up, hvar-

ibland finnas aaågre, fom åro ofver 1 tum tjocks

vid roten och ofver 3 alnar höge. Af defla

våntar.jag de fullkomligafte fron, ty genom
detta nyttiga Ron upmuntrad, åmar jag på fam-

ma fått framdeles anlägga et ftort ftycke land

tä Sparris -plantage.

Månge af mina Vänner hafva med forun-

dran fedt denna Sparris- våxten, emedan de vifste

at {jelfva trägården år anlagd om Våren 1763,
då jag med ler, taget utur en grop bredevid,
låtit fylla och bekläda en ften- backe, hvilket

(kedde genom affåttningar, något litet fluttande

åt Sud-Oft, Når jag berättade, huru denna
Sparris var planterad, famt at jag nu på detta

fått kunde anlägga många lönande Sparris- (ån-

gar med mindre koftnad och godfel, ån hvad
eljeft efter vanligt fått fordras til en enda, och
det med vifshet at -ftrax nåfta år efter rötter-

nas utplanterande få fkåra få hederlig och y ru-

llog frukt, fä begärde en och annan at {jelf tå

efter-
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efterfe, hvarutaf en iå ofvermåttan frodig Spar-

ris -våxt härrörde. Derfore grofs , i närvaro af

Herrar Profeflbrerne Bergius och Lidbeck,
#t helt Sparris - {land forfigtigt up* Dä befants,

at ganfka ta rötter gådt til ct par tums djup ned
uti leran y alla de andra til en ftor myckenhet
hade uti den lofare jorden fpridt fig horizontelt

af detta {land voro redan éfver 20 Sparrifar up-
fkume, och icke defs mindre mänga nya fkott

och ögon, fomliga ofver 6 ocHp tum ifrån {lan-

dets medelpunkt. Ännu dageligen fkjuter Spar-

ris up af denna fång men fom jag nu uti 3 måna-
der haft gagn nog deraf, låter jag i år ej (kära mer,

på det at växten må tå ån mera ftyrka til nåfta år.;

Denna lången kan framdeles ej kofta myc-
ket at underhålla 5 ty med f eller hogft 1 tums
påokning, alt fom den feta jorden minfkas, måfte

man altid kunna fkåra Sparris til 10 och iz tums
längd*

Jag hoppas , at detta mitt lilla påfund (kall

Jiåfva fin påfyftade nytta , och derjåmte upmun-
tra flere > at vid Trägårds- fkotfeln ofvergifva en
och annan gammal vana, enär de befinna, at titi

detta, fom all annan plantering , en förnuftig ef-

terfolgd af Naturen, genom behörig tillämpning

af defs lagar, år den båda och fåkrafte

ikring til idd. Hår fyntes åfven, at

Trägårds -Bok.

Ett
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Ett fållfamt Sjå -kråk y

upgifvet af

MICHAEL GRUBB.

Under mitt viftande på Cap de Bonne E(|>e^

rance i April månad forledet år ^ då jstg

fom Paflagerare gick ifrån China med Svenfka Öil-
Indifka Compagniets Skepp Rikfem Ständer ,

fick jag tiliålligt- vis fe ett Sjo-kråk, fom för

defs fållfynta befkaffenhet ådrog fig min fynner-

liga upmårkfamhet. Detta kråk hade några må-
nader förut ,

nemligen i Oftober 1763 , blifvit

där på Capifka ftranden funnet, ftrax efter ett o-

vanligt Hafvets flodande , fom var fororfakadt af
en ganfka häftig och långvarig ftorm. En af ds
dår boende Holländare hade då råkat på f exem-
plar deraf, alla af måft lika ftorlek*hVilka han fe*

aermera hade förvarat % och var han få god , at

han på begäran lämnade mig håraf 2:ne ftycken.

Det ena har jag nu den åran at til Kongl. Acade-
miens Naturalie - famling ofverlåta, få mycket
heldre, fom jag aldrig hos någon Auétpr funnit

det vara beflmfvet, och altfå har orfak at anfe

det fom något nytt och i lårda verlden obekant.

Detta Sj6-krål$; fortjenarat betraktas, dels

i hånfeende til fjelfva Djuret, dels ock i hånfeende
til defs Skal eller boning, öfver bågjje delarne

får jag allenaft tilfålle at Upfåttja några korta
och ftrodda anmärkningar, hvarmed det; ock tor-

de vara nog, fedan Herr Profeflbr BergiW be-
hagat åtaga fig en omftåndelig zoologifk beflcrif-

ning.

Djuret är icke annat ån ett flags Maft, fom
likväl nogfamt utmärker fig ifraa- alla Maffcar i

rerl-

v
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verlden genom en/fynnerlig prydnad han äger,
nemligen en vid uridra delen af hufvudet horizon-
telt fittjandc rad af tänder famt åtfkilliga på bäg-
ge fidorne långs utåt kroppen framkommande
fpetfar eller taggar, alla af hornaktigt ämne, men
til utfcende och glans aldeles lika guld* Jag-näm-
ner defla fkiljemårken fåfom de fornämlta, och
fom vid denna Maflks påfeende aldraforft och fna-

raft flå i ögonen.

Hufvudet på denna -Maflv år annars anfenli-

fen utziradt, dels med en tjock rod upåt flående

ufke i pannan af mycket fint lugg, dels ock med
långa och yfviga plumager på bagge fidor af tin-^

ningarne. Men under alt detta faknas en mycket
betydande förmån, ty man finner intet tecken til

några ögon*

De omnämnde guldlika tänder fittja i en rad

likfom taggarne i en kam, varandes til antalet 30$
midt uti raden ganfka korta, men {måningom lan-

f
re utåt båda fidoi% Utom defla åro ännu | !i~

orne 2:ne breda, korta, mer dolda och cor

trairt emot de förra bogda tänder. Det ar ±Vcu't

at begripa, til hvad ända Skaparen hitfatt defla

få kallade guldtänder, hvilka man fer at Maiken
ej kan bruka fåfom ve'rkeliga tänder. De åro alla

rörliga, och kunna mer och mindre utbredas, når

detta Kräk lefver och går uti vatnet, hvilket jag

hörde af förra ägaren berättas. Månne de då fkola

lyfa och glimma i vatnet* for at läcka fram fmä
Vattu-infe&er, fom formodeligen mäfte utgöra

Mafkens foda ?

Hela Mafken år imellan 3 och 4 tum lång,

och ofveralt klådd med en tunn och flat hud, fom
har en blek kott-fårg, hvilken dock fkiftar på

grönt
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grönt och blått, och år ikring hufvudet och ftjer-

ten mera trång, dock fkrynklig, men los och vid

ikring hela lifvet. Denna hud ofvertåcker någon
del utaf guldtänderna , få at de verkeligen äro

längre ån de for ögonen fynas, åfvenfom den ock
innefattar ftorre delen af de på lidorne utgående
guldfpetfar.

Defla fpetfar fer man, vid nogare betraktan-

de, beftå af en liten knippa fina jämna guldftrå-

lar, och råcka de med åndarné ut genom den fina

huden, varandes på hvardera fidan inalles 14 eller

if , faft q flere än 1 3 åro nog tydelige. Manne
ej defla fpetfar ofvan och nedantil måfte, då de
fpånnas ut, tjena Djuret til at hålla fig faft med
vid fitt hus eller fkalet, få at det famma icke af*

faller ? .

Den delen vid åndan> fom utgör ftjerten, år

af en faftare och hårdare fammanfåttning ån fjelfva

kroppen, och tyckes på nedra fidan vara ihop-

rullaa, hvaraf troligit fynes, at Djuret den kan
utbreda och fåfta fig med hvar det behofs.

Hvad nu Skalet beträffar , hvaruti Djuret
har fin boning? {å år det af en egen befynneriig art

och af helt olika beflcaffenhet med Snåcke-fkal i

allmänhet. Det år tåmmeligen tunt oph lått, nog
(kort och bräckligt, til fårgen gråaktigt , och af
en trinn och kåglelik form, men opet och likfora

afTkuret å bågge ändar. Ytan år icke glatt, men
dock tåmmeligen {låt, och fynes for ögonen, får-

deles med Microfcop,fom vore ämnet något groft
och loft, famt hopsatt af fådor fom alla gä .på
tvåran. Utaf elden for Blåsrör fvartnar Skalet i

férftone, men faller födan ftrax til cn-fammail-l
hängande a(ka,hvilken cj på minfta fått gåfei med
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lura faker , det ock icke heller Skalet gor innan
det blir bråndt, ånfkånt at Qelfva Skedvatnet var-
der påflaget.

Det hade varit nSjfamt, om odet få flackat,

at jag kommit at få fe detta Sjo-kråk medan det
ånnu lefde , fa at jag kunnat {jelf i akt taga dels

åtbörder och lilla hushållning.. Men jag var ej

fa lycklig i det målet, fom den ofvannåmndc Hol-
ländaren, af hvilken jag det årholl. Han hade,
fom han berättade , träffat alla f Kraken , fom han
på ftrandcn fann, vid verkeligit lif, faft det fam-
ma då redan var nog forfvagadt. Han fkall då
forfokt at bringa dem ur deras Skal, men dä dc
ej låtit fig dertil forma, fkall han uttagit ett med
Våld , hvilket ej aflupit utan både Skalets och
Djurets fkadande. Når han derefter flåpt detta

lkal -lofä Djur i ett kåril med faltljo - vatten^ (kall

det ha utbredt ej allenaft den gyllende tandraden,

utan ock de gyllende fidofpetfarne , meii varit for

fvagt at hålla fig långe uppe i vatn.et, utan funkit

til bottnen, dår det ock lcdermera blifvit liggan-

de. Han hade då omfider lagt dem alla ihop uti

Spiritu vini, for at forvaras, och derunder icke

Jkunnat mårka nå^on ringafteåndring iforrberordc

guldfärg, hvarpa han i fynnerhet obferverat.

Jag bor til (lut nåmna, at få denna Man,
fom flerc andre dår ute pä Cap, fom detta Sjo-

kråk hös mig federmcra fägo , hollo det alla for

ett fådant Naturs -alfter, fom de tilforne aldrig

blifVit varfe* Det år då troligt , at defs finnande

denna ena gången varit en verkan af den forr

omrörde ovanliga ftormen , fom fort det med vå-

gorne wp ur ©ceatien*

Det
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Det år mig én ftor fagnad 5 om jag nu med
defs framlämnande kunnat bidraga til en främ-
mande invånares uptåckande ur det ofanteliga

Hafsdjupet, dar utan tvifvel alt for många lif

ånnu gifvas, fom i alla tider undgått de fli-

tigafte Naturfor(käres upmårkfamhet
5 och fom

kanfke aldrig torde komma til vår kunfkap, om
icke någon tilfållighet 5

någon blott flump, dä
och då bragte en och annan fram i ljufet.

Bejkrifnmg pä föregående Sjo-håk
r fom

år ett flags TEREDO y
jämte när-

år Herr Bruks-Patronen Michacl Grubb
X il for någon tid fedan lyckeligen hemkommit
ifrån Canton i China, dar han med beromlig up-
mårkfamhet och fynnerlig nytta hade tilbragt

flera års tid 5 var han få artig > at han ej allenaft

vifade, utan ock verkeligen förärade y mig åt-*

fkilliga af de rara Naturs -alfter, fom han, jåmte
andra vackra famlingar, hade därute forvårfvat.

Ja^ kom då at genaft fåfta Sgonen på ett flags

Sjo-kråk med defs Skal, fom föll mig få fåll-

fynt 5 at jag onfkade, det måtte med forfta göras

bekant > och lågnade det mig mycket, når Herr
Grubb dä ftrax lofvade at vilja inlåmha det fam-

ma til K* Vetenflraps AcademienJ På anmodan,

PETER JONAS BERGIUS.
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Kråk uti nogafte måtton, och inkomma med Be-

Nu 5 fedan.Herr Grubb redan upfylt fitt goda
löfte , och defsutom jåmvål behagat fåttja på
papper fina vackra Anmärkningar ofver detta fam*
jna Sjo- kräk) blir det min fkyldighet, at åfven

i akt taga min forbindelfe, hvarfore jag (kyndar
mig at forft til nyTsberorde anmärkningar bifoga

hosfoljande Ritningar (Tab. IX.) , och fedan

vordfammaft framlägga den korta Befkrifning hår

ncdanfore kommer.

Ritningen Fig. 1. foreftåller denna Sjo-mafk

på ofra fidan, och Fig. z. vifar honom på den un*
dra. Fig. 3* foreftåller defe hus eller Skal, från-

fkildt från fin invånare, och Tig. 4. affkildrar Ma-
fken innefluten i fin boning, men ute med hufvudet
och defs prydnader. Fig. 1.2.3 .åro tagne efter ett

och famma kräk 5 men Fig* 4. år ritad efter ett

annat, hvars Skal var något längre. Det forft-

nåmnda Skal år, fom man fer, en gQd mån kor-
tare ån fjelfva Mafken -

y men fådant hindrar icke,

at ju hela Mafken anda deruti kunnat inrymmas,
vålforflåendes når han krympt fig ihop. Annars
år vål all likrielfe, at Mafken, då han går i fin

frihet och ej fruktar något anfall, merendels bår
detta Skal bara ofver mjuka lifvet, och med huf-
vud och ftjert gifver fig ut. Når han drager fig

in, lårer han måft vika ftjerten tilbaka, for at

båttre fittja faft y åtminftone fans den ena Mafken,
fom hade fitt Skal om fig, vara fittjande i denna
Hållning med ftjerten, hvarfore ock fådant på
Ritningen Fig. 4. a. år anmärkt, ehuruvål det

dock icke fynes uppå Skalets yta.

d och accurat Ritning.

Når
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Når jag började underfoka och fkårfkåda det>

ta främmande Kräk, fåg jag val genafl;, at det

hörde til den Ordo af Mafk - Clalfen , fom kallas

Mollufca^ och jag fåg ock derjåmte, at det måfte

blifva en Teredo. Nu 5 da jag federmera haft til-

fålle at låra känna flera Species af Tcredinis genus,

ån de tvä, fom Herr Archiatcrn och Ridd. von
Linn6, når Syftemet gafs ut, hade fig bekanta,

famt under granlaga jåmforetfe åfven hopfamlat

de våfcndteligarc kännetecknen, hvarutinnan de

flåfte Species komma ofverens,fåfom t. ex. at de

åga Tentacula plumofä vid hufvudet , at de haf-

va fpetfar eller taggar pä truncus, at de alla hy-

fas inom eget Skal eller boning, o. f. v., anler

jag for nödigt, at Charafter genericus Teredims

nägot ändras, emedan den fom HhSyfi. Nat. tom I.

j>. 6ji. icke paflar fig til de flera species, fom
nu hädanefter bora tilkomma, åfvenfom jag ock
tycker detta Genus boi*a flyttas til de få kallade

Mollufca^ efter det har tydeligen utmärkta Leda-
möter, och Skal eller tlckelfe om fig* Jag ta-

ger mig ock den friheten, at, jämte det jag be-

ikrifver merberorde Herr Grubbs rara Species,

det jag for de guldlike tändernas fktijl kallar

Chryfodon^ bifoga den ändring famt nya utftakning

af Teredinis Genus, den jag forflagsvis och til egen
ofning och råttelfe upfatt. Jag har gjort det på
Latin, fåfom det vid flika tilfållen måft veder-

tagna fpråket.

TEREDO.
Corpus cylindricum, lateribus utrinque

aculeatum.

Oj labiis 2 rotundatis.

P t Ten~



2i8 1765- jul. Auguft. Septemb.

Tentacula plumofa ad caput,

Vagina feu tegmen folidum, Animal fo

1. TEREDO (Chryfodon) tentaculis fimplicibus

4 fubulatis, plumofis binis lateralibus; den-
tibus capitis utrinque XVI. deauratis$ va-

Habitat in Pelago, unde ingenti procclla ad
littora Capenfia projeéla, M. Grubb.

Descr. Corpus digitale,tereti-planiufculum
5
mol-

lufcum, glabrum, tenerrima cute verficolore

teftum. Caput paululum craffius^fupernecon-

vexum, infra planiufculum. Fröns villo dcnfo

rubrocoronatus. Vertex albicans. Adtempora
Penicilli plumofi

5
rubri, longitudine capitis.

Labium planiufculum fub villo frontali. Bentes

ad latus inferius apicis capitis utrinqueXV

I

5

lineares 5
acuti, erefti, fubincurvi, confi-

Itentia cornea, colore aureo
5

nitido, una
ferie difpofiti, bafi tenerrima cute teéti -

y ex-

teriores majores, aequales, longitudine z li-

nearum, interiores fenfim minores, extimo
breviflimo 5 contraria direftione. Tentacula

4.1ateralia> utrinque 2, , fubulata, folitaria,

mollia, quorum fuperiora, prope dentes^

labio dentato - c iliato inferta 5 2 vero inferio-

ra paulo fupra penicillos eminent. Dorfum
glabrum, fed proxime fub capite 8c verfus

caudam tenera cute albicante plicatum, Ab~

domen etiam glabrum , verfus caudam folum-

modo plicatum. Latera Trunci a capite ad

caudam dentibus aureis fafciculatis aculeata,

at vero hi dentes prope caput & caudam
fegmen-

vens.
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fegmentis fquamaceis imbricatis,medio vero

trunco fparfis , inferti funt. Cauda oyalis

,

firmior, oaflior, carnei coloris , lineolis al-

bicantibus. Vagina animal includens, fed ab-

eo libera, conica, reda, tubulofa, utraque

cxtrenaitate pervia, transverfaliter abiupte

ftriata, fubfcabra, longitudine fere animal-

culi, confiftentia teftaceo-papyracea, fra-

I, TEREDO (Melitenfis ) tentaculis binis dupli-

cato -femipinnatis, terminalibus, maximis,

trunco fegmentis annularibusj vagina 'bafi

flexuofa , libera.

Corallina tubularia Melitenfis, fcolopendris

,

tentaculis duobus duplicato - pinnatis inftru-

ftis. Ellis Corall.p.^z tab. 34.

Serpula(Penicillus) tefta teretiufcula reda bafi

flexuofa. Linn. Syft. Nati i.p. 7 g8-
_

Habitat in Mari Mediterraneo ad Melitam.

3. TEREDO (Tubus vermicularis) tentaculis bi-

nis duplicato- femipinnatis , terminalibus ;

fiphone turbinato : ore crenulatoj tubo cy-

lindrico ,
apice incraffato >• vagina rugofa,

medio flexuofa , libera.

Tubus Vermicularis. Ellis Corall. tab. it -fl*

Habitat in Oceano Europxo ad Angiiam.

4. TEREDO (lapidaria) tentaculis 8 filiformi-

bus terminalibus, plumofis z ramofis latera-

libus ; tegmine faxofo - lapideo , duriflimo,

Teredo inträ lapides .Linn. Syft. Nat, 1 .pjjt.t.

Polypus. KÅhler åU, Stockholm,
1
Jj4- p. « 44*

feq. tab. 3. f. A— F.

Habitat ad Italix littora.

P 3 f-TE-
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j". TEREDO (arenaria) dentibus capkis tripla

ferie
5 trtuici vero tribus paribus longioribus,

fafcicularibus > tcgmine arenofo - lapideo
,

fragili.

Tubuiaria arenofa Anglica. Ell. CoralL p,j9.
tab. 36.

Habitat ad littora marina prope Yarmouth 8c

Dieppe.

Descr. Corpus filiforme ^ ungviculare. Caput

paulo crasfius'. Dentes capitis oblongi, acu-
ti, mobiles, colore margaritaceo-nitido, in

tripla ferie ovaliter difpofiti, quorum inte-

riores in contraria funt direéhone, exteriores

vero apicibus inctirvatis. Rima Oris inträ

dentes interiores. Mufculi fortes fub denti-

bus trunco infixi. Tentacula nuila. Latera
irunci dentibus fafciculatis nitidis armata funt,

quorum tria paria fupcriora ceteris longiora,

reliqua vero brevisfima funt. Cauda nulla.

Tegmm arenofo -lapideum, fragile, fubleve>

. forair/mibns infundibuliformi - tubulofis , ob-
liquis, aggregatis, pro animalculorum fotu,

perforatum.

6. TEREDO (navalis) inermk, maxillis binis

calcareis hemilphaericis: vagina flexuofa te-

nui , inträ lignum.

Teredo fnavalis^) inträ lignum tefta flexuofa.

Linn. Syft. Nat. fp. 2.
#

. Fn. Sv. 2 o £7.

Teredo marina. Sell. Hift. Tered. p. t. feq. tah.

t. f. 1
1
— 4. tab. $> f.

1 . — # •

See-oder Pfahl-Wurm. Anonym, monograph*

Nurnb. 1733. f* 20. tab. i. f. t.— #.

Habitat inträ näves & palos marinos.

Man
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1

Man torde til åfventyrs fråga, hvarfore jag,

under det jag befkrifvit defla Djuren, tillika be-

fkrifvit deras Skal och boningar > och jämväl ut?

{jelfva differentiis fpecificis lätit denomftandighe-
ten finna rum , då likväl redan år vedertaget, at

uptaga Skalen i en fårfkild Ordo, nämligen.Te-

ftaceacWtx Snäckor, och icke vidare nåmna dem
vid de Mafkars befkrifvande fom dem bygga. Men
jag har med flit velat befkrifva defla Djur få, at

alla deras yttra våfendteliga delar och tilhorighe-

ter pa en gång (kulle i akt tagas r < ty man flipper

derigenom ftadna i villrådigt och långt (okan-

de, hvar man får igen Skalet til det eller det Dju-
ret. Jag ftråcker dock éj denna fatfen längre,

ån til de fall då man har fig både Djur och b kal

bekanta, annars vet jag det låter (ig icke gora.

Långt ifrån at derfore vilja ogilla indelningen uti

Teftacea^ påftår jag heldre denfamma vara ganfka

nödig, for at få reda på den vidlyftiga Snåcke-
fkaran, af hvilka åtfkilliga finnas, hvilkas djur

och byggmåftare aldrig ånnu blifvit uptåckte.

Annars måfte jag ock vid detta tilfållet knmårka,
at Skalet til den hår ofvaiifore be(krifna Tered®

Chryfodon år af få fållfam be(kaffenhet, at, om
jag ån (kulle velat uptaga det (arfkildt, och hån-

fora det til någon utaf Ordines under Ma(k-Claf-
fen, få hade jag det icke gittat. Teftacea, til

hvilka det då endaft hade kunnat råknas, (kulle

få mycket mindre, lämnat det inrymme hos fig,

fom de alla nödvändigt (kola hafva den egenfkap
at vara af kalkartigt våfende, och da de brännas

gå til kalk, hvilket ej händer med detta Skal,
fom i det itållet faller til en afka, den inga acida

komma til at gåfa, och fom fvartnar vid brån-

P 4 • nan-

*
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nandet, röjandes dermed något phlogifton af ani-

rnalifk natur. Jag fer altfå icke, fä långe ej In-
nu någon ny Ordo for få befkaffade Skal \Syftemate
Naturs år vorden inrättad , hvär något låmpeligit
rum

t
for detta oftanåmnde Skal (kulle hafvablifvit.

RÖN,
Angående Svenjka Åriehujken

Sparttum fcopartum y

inlåmnadt af

PEHR OSBECK.

Denna Buften , fom våxer til et par alnars

hogd, år en ibland de fållfyntare 5 fom in-

om Riket våxa vildt. Af Herr Archiatern ocl>

Riddaren von LiNNés Flora Svecha fes, at han
våxer på få ftållen i Skåne, på en Ö uti Wenern,
famt imellan Gotheborg och Elfsborgs Slott, dar

jag åfven funnit honom*
Efter han fins på lå få ftållen, har han knapt

af andra i vårt Land blifvit nåmnd , ån af Bota-
nici, faft han förtjänar mer upmårkfamhet*

Uti Hushållningen förtjänar han i fynnerhet

blifva bekant $ ty håraf kan planteras häckar, fom
både Sommar och Vinter åro prydelige. Af fron

har jag updragit åt&illiga ftånd uti Hafslofs Trä-
gärd, fom efter 4 års forlopp begynt blomma*
Fron fattes om Höften vid MichelsmåfTo - tiden,

och kommo naftaVår allefammans up,pået ftålle

fom var fkugga den måfta tiden på dagen. De
flyttades i en häck på opnare ftålle, fedan de voro

i tre-
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i tredje året , då de begynte vaxa fårdeles frodigt,

öch efter i års forlopp fingo tufendtals blom-

mor > de åro gula och til formen likna Ärte-

blommor, ftorre ån på Siberifka årte-trån. Bu-

fken blommade ånnu mer i år, och defs fägrings

I tid paltar rått långe : han begynner vid Maji
månads flut och räcker måft hela Sommaren 6f-

ver, har många blommor tillika , men ock al-

i' tid andra i beredlkap, fom efterhand åro fär-

dige at opna fig, når de åldre luta til under-

Jag kan intet påminna mig någon af alla

våra til häckar brukeliga bufkar, fom har et fä

prålande och långvarigt vackert utfeende. Ef-
ter blommorna bli ea myckenhet Ikidor, fom
fvartna alt efter fom de mogna, hvaraf en otro-

lig hop fron i hall kan famlas. Skidornc opna
lig ock jjelfva i folhettan, då man horer et ftåndigt

fmållande. Defle årter åro val for fmå och odryge
til folks foda, men kunna nyttjas til kreaturen,

fom de Siberifke årtérne. Til Capris kunna de
outfpruckne blommorne forfokas , och til de ut-

fpruckne hafva Bien fin goda tilflygt.

Når Vintren kommer, falla val bladen af*

men i anfeende til de många fmå grenar bu-
fken åger, fynes han, når man icke fer defto

närmare på honom, likfom han altid ågde fina

blad > och år ftådfe gron, faft han i fvara Vin-
trar, i fynnerhet de rorfta ären> kan taga någon
fkada på topparna, likfom hvita Mullbärsträden.

Annars åger han en tack gronfka Vintren ige-

nom , få väl fom den ofriga tiden om året. Han
kan klippas och tillkapas efter behag, men tår

han följa fin art, ftår han hälft på en jord-

P f vali



234 I7^TJu^ Auguflr. Septemb,

vall
5 och lägger då fina grenar ut på alla fr*

dor.

Efter grenarne fvartna få vål fom det 6£*

riga når han inlägges at torkas , få torde hän,
kanhända, icke heller fåfängt forfokas vid Fär-

gserien och defs fmidlga grenar vil jag icke

lämna KoYgmakaren, fa långe jag har lä litet

förråd 5 om han ånfkont ville profva dem.
Lerjord har jag icke forfökt honom på} men

annars har jag fuwnit, det han trifves både i

båttre och fåmre jord, både i fkugga och på
friare falt , men hälft på det fenare ftållet.

Han våxer få häftigt up til fin hogd, fom de
Siberifke årte- tråden til fin, men foroker fig

långt mera, får flera grenar, flera fkidor och
flera fron ; få at han med mera fordel kan plan-

teras på gårdar , til fmå - kreaturs nytta och
månnilJcors ognefågnäd året igenom* Fron kun-
na hos mig fäs til en begynnelfe*

Uti Medicinen brukas denna växt utom-
lands til åtfkilliga fjukdomars botande 5 fom (es

af Pauli Hermann i Cynofura Materi4 Mcdic<e 9

tilokt af Boeclero, Tom I. p. 322. och finnes

där på Apotheken. Conferva Fiorum Geniftae

(Conferye de Genet) tjänar til kräk - medel, fåfom

urin - drifvande och at befordra opet lif, emot
livarjehanda fjukdomar, fåfom Vattenfot, Sten-

paffion, Gikt, med flera dylika \ Sal Geniftre

( Sel de Genet ) i Vattenfot i fynnerhet. Når
biommo rne .brukas i Deco6t, purgera de, men tjä-

na annars til Vomitif. Fron berömmas uti Rofen
och Blodflodningar , fom torde lona' mödan at

forfeka. Skulle ock denna Bufken intet gora

all den nytta til läkedomar, Xom honom år til-
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lagd 5
få kan dock hushållnings -nyttan forma

flere at gora honom mera allmän.

Tilldggning til föregående Ron ,

af

ABR. BÅCK.

Det år ingen tvifvel, at ju denna Bufken {kulle

förtjäna at inforas i våra Trägårdar, och
at på gårdar fåttjas, for defs vackra blomfter,

men i fynnerhet defs mångfaldiga nytta i Me-
dicinen, fom både äldre och nyare Au&orer
omtala. Den brukas fåfom et låttfånget medel

af gemene man i Engeland. Flores Geniflx i

våra Apothek borde tagas af denna Bufkaii}

De hafva aldeles kommit utur bruk , formode-

ligen for Bufkens fållfynthets fkull hittils inom
Riket. Bladen och ytterfte ftjeikarne hafva

bitter och äcklig fmak. Krafteu kan både med
vatten utdragas, få at de kunna brukas fåfom
The, och med ftarkt Brånnevin, famt godt Ex-
traft århållas pä båda fåtten. Emot Vatten-

fot kokas ytterfte topparne i vin eller vatten.

Doftor Mead hafver anteknat, det en blifvit

botad af Vattenfot, efter tredje Paracenthelis,

med hälft jqvarter Decoft på gröna topparna af

denna Bufken, fom blifvit upblandadt med et

fkedblad Senap 7 och taget morgon och afton.

Blommorne gora kräkning och ftolgång, efter

Simson Paulli beråttelfe, men mycket lindrigt,

fåfom Gäspar Hoffmannus tillägger. Mat-
thiolus och Dodonj:us anföra det famma om
defs fron. Derifrån kommer, at denna växten

fått
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fått namn for opnande i lefverns och mjältens

forftoppning. Icke defs mindre tjånablommor-
ne inlagde med ättika i ftållet for Capris i Gui-
enfte och Auvergne. Det i fynnerhet i Frank-
rike brukeliga Sal Genifta; gores af denna väx-
ten, och ofta år befunnet af ftor nytta emot
Vattenfot

5
upblandadt med fyrligt vin, ehuru

andra orters lutfalter torde hafva famma nytta,

i fynnerhet om de mycket calcineras.

Om Artificiell Mineral -Vattens

bruk och verkan^
af

JOHAN HAARTMAN,
Med. D. och Prof. i Åbo.

Ofta hafva fådane fjuke fokt Lasarettet

hårftådes , hvilka til fin hålfas återvin-

nande behoft dricka något Mineral-vatten* Når
dylika anmält fig om Våren, fore råtta Bruns-

tiden, eller ock då de varit få ufle, at de ej

kunnat komma utur fången, ån mindre til fjelfy

va Hålfobrunnen hårftådes, få har följande ar-

tificiella Mineral- vatten, i ftållet for det natur-

liga, blifvit nyttjadt.

Fyra lod Jårn-filfpan och 6 å 8 lod flott

Svafvel, blandade och i gleft linne inknutne,

hängdes i en två-kanne bouteille, fom med godt

Mllvatten blifvit fyld,famt lagom korkad, och
for-
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förvarades i kallare 5 natten 6fvei\ Morgonen
derpå fick den ljuke håraf et hälft ftop til at

dricka, med et hälft lod Engelfkt Salt förfla da-

gen y morgonen derpå i ftop vatten med i qvin-

tin Engelikt falt, famt fedan en dylik fats, el-

ler f qvarter, de följande mornar, jåmte faltet,

ilflera veckors tid* Bouteillen blef efter hvarje

drickning ftrax åter påfyid, famt i källare for-

varad.

Detta vatten, med Gallåplen, Liquore vini

probatorio och dylikt, profvadt, förhåller fig nog
lika med annat naturligt Mineral-vatten. På det

de ijuke fkulle få detta alla dagar i det närma-
fte lika ftarkt, få profvades vatnet ifrån bou-
teillen alla mornar nåft for drickmngen, få val

med Liquore vini probat. fom ock med Gall-

åplen. Blef vatnet, då det flögs i et glas, fom
förut var tort, i bottnen val gnidet med flotta

Gallåplen och fedan med tort klådc aftorkadt,

morkrodare, eller af nå^ra droppar Liquorvini
probatorius mörkare {jo- grönt, ån Surbruns-
vatten plågar blifva , få utfgåddes det famma
med få mycket kållevatten iom nod-jt fants*

men når det åter blef fvagare, hvilket gerna,

marktes ungefärligen efter 8 dagar, få blef

en ny linne -påfe med Jårn-filfpån och Svafvel

åter uti bouteillen hångd i Hållet for den förra.

På detta fått hafva flere med nytta druc-
kit detta flags Mineral -vatten, fomlige några
månader, då man fedan låtit en del, i fynner-
het Moder -och Mjeltljuke, fom ijelfve kun-
nat komma til brunnen, förtfåtta Curen vid
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Abo Hålfo- Brunn, under Brunstiden. Defoiil
druckit detta artificiella Mineral - vatten, hafva
deraf, åfven fom af Surbruns - vatten , förnum-
mit någon yrfel i hufvudet och fomnaktighet,
hafva ock imäningom fatt bättre matluft, tätt

vatnet ifrån fig i råttan tid, famt mårkt ex-
cremcnterna fvartaktiga.

Utom några andra fom nyttjat detta Vat-
ten, och hår kunde anföras, vil jag, til vid-

lyftighets undvikande, endaft anföra den märk-
värdiga Cur jag dermed gjort på en Karl ifrån

Åland och Lemlands Socken. Båtsmannen Matts

Mattsfon Skälbom kom ijf9 i September månad
til Lazarettet hårftådes, aldeles fångliggande;

Af flere års vårk i höften hade ena foten efter-

hand mer och mer blifyit likfom aldeles förla-

mad, och alt mer beivarad af fvåra och pin-

famma fpafmer, fom drogo benen mäft i kors,

få at han ej kunde komma utur fläcken, ej

heller fä någon natt -ro* Var derhos af flerc

ars liggande ftarkt befvårad af Skorbjugg och
af et tort Utfiag ofver hela kroppen , famt

mellanåt mycket plågad af fvåra Diarrhéer.

Ält hvad han hela Höften och Vinteren bru-

kade, uträttade foga. Om Våren 1760, kom
jag at tänka up detta artificiella Mineral- Vat-
net, och fedan jag anftålt dermed prof, beflöt

jag ock at låta honom förfoka defs verkan. Når
han hela Maji månad fortfarit härmed, pä
fått fom förut år befkrifvet, började han fmå-

ningom alt mer komma fig fä fore, at han om-
fider kunde komma utur fången, ifrån fpas-

merna alt mer och mer befriad. Detta vatten,

cn del af Junio åfven nyttjadt, hjelpte honom
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få vida ^ at han utan kåpp kunde gå pa gården,

men med kapp vågleda fig på fteniga gator > han

flapp ock Utflaget aldelcs , famt Diarrhéen ocfe

fkorbjuggen mårkeligen; det fortrånade låret til-

tog ock ater til någon del} -men det ftyfnade knået

forblef fåfom det varit, få at han vid gåendet

måfte fora det rakt. I lådant tilftänd lämnade han
Lazarettet 5

utan at vidare bruka något annat.

Ehuruvål detta vattnet til godheten och ftyr-

kan fvarar emot Abo Surbruns- vatten, hvilket

år ftarkare och båttre, ån alla de Surbrunnar jag

få val hår i Jandet fom i Sverige haft tilfålle at

profva* få år dock ingen tvifvel, at ju detta ock
kan tjåna många andra uflingär

, på ailågfna orter

viftande och från naturliga Surbrunnar (kilda,

til mårkelig hjelp: til hvilken anda
det ock hår upgifvits.

FOR-
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RöIV om Magnefia.

Magnefia eller Brunftcn
5

fådait fomden vid
Glasbruken nyttjas

5
har fördom kommit

från Piemonty men år fedan funnen på
många ftållen i Tyfkland y fom ock i Engeland,
Frankrike och : Norrige

5 utom hvad fenare tider

- - Q der-
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deraf hår i Riket uptåckt. Af åtfkillige Mi-
neralogis har den blifvit räknad ibland Järn-
malmer, i anfeende til tyngd och färg^ men
igenom den af Herr Profeflbr Pott författade,

och uti Berlin/ha Mifcellanea for år 1J40 införda

athandling om detta åmne finnes, at den Ma*
gnefia han då haft under händer, icke vifat nå-

got fpår til järn. Således tyckes ännu icke med
fåkerhet vara afgjordt, om denna kropp fkal

foras antingen bland Kalk, Kiefel eller Ler-artade

ftenar, eller ibland Malmer j eller om den bor
komma under en fårfkild Clafs, fåfom beftåen-

de aF någon egen Magnefias-jord. I anfeende

dertil torde icke vara onyttigt, at denna faken

blefve igenom flera ron ån mera uplyft. I det

affeende, har jag ock den åran, at til Kongl.
Academien härjämte infånda de forfok, fom jag

hårutinnan haft tilfålle at på några forterMagne-
fia änftålla; hvilka torde tjena fåfom en tilok-

ning uti de forfok och ron, fom Herr ProfefTor

Pott redan meddelt allmänheten, famt tillika

gifva Mineralogis kunfkap om flera ändringar

afMagnefia, fom tilforéne icke blifvit befkrif-

ne, och af hvilka icke mer ån z:ne forter åro

nämnde uti det på Svenfka utkomna JFårfik til

Mineral- Rikets upftdllnirig*

t
Från Skidberget uti Lexands Socken och

Dalarne årholl jag redan tjf'6 i Julii månad
prof af den Magnefia, hvaraf nagre (keppuntl

ledan til Glasbrukets behof i Stockholm blifvit

ofverfånde, och faftn den

A* Til utyårtes anfeende af pnk ändringar, fåfom

t) Svart-
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a) Svartgrå^ ftål-tåtoch fin-gniftrig^ Sotar
händerna , och kan lättéligen rifvas til fvart

pulver. Liknar .måfi: den utlåndfka. Fin-
.

I nes åfven uti fmå drus - häl
,
tradig och fira*

. lig^ fom en Antimonii- malm»
- b) Svart} flaggtjåtv ftundorn uti halfrunda klot.

och droppar, liknande Blodften> eller den
- • få kallade Hcenlatites .Spurius , i hårdhet

och anieendc*

c) Fjållig, fin, fkimrahde, liknar Jårn^glim-
mer

5 men år mera los och fotande.

B: Uti jtyngden förhåller fig den forftnåmnde

^A..m)^xA vatten, fom 4181 tilmom. ' Ar lä*

ledes nägot lättare ån de mäfta tungfpater^
film t 1 det nårmafie lika med bn Järnmalm'
af fo procents halt. Denna forten drager
ock vatnet til fig med något hvåfande och

3 tyngdans okande:, Likafom Krita. For ofrigit

hafva. alla
3

åndringarne uti forlokeii förhållit;

fig lika. - -

C Rå Magnefia med vitrificerande ämnen går,

efter ofverMiiden gåsning,låtteligen til glas,

a) Med Borax for Bils*-föret ger rödt granat*

i fårgadt glas. •* >'1 , ii

b) Med tiliåttning af åtfkilliga jåmhaltiga
fakeiy.fåfom calcineradtBerlinerbiått^ Jårn-

;
«

foflj Järn med: alkali- uploft, förlorade det
röda glafet fin :fårg-5 blef gulbrunt

>
trögt;

och fegt j fl \
c) Men, vid tilfats af mera Magnefia, klar*

na.de äter, öcL blef qvickare.

d) Med Sal fufibile gaf gulaktig och tjock
. flagg. •

*

e) Med en del Sal fufibile och tva delar

QL i Bo-
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Borax gaf ct transparent, morkrodt, granat

-

iårgadt glas. Dito med 5 delar Borax blef
mera klart och ljusrodt.

f) Samma fats (e) med tilfatt Terra Urinas för-

lorade fårgen.

g) Samma fats (e) med flammad Kicfel förlo-

rade åfvcn fårgen > men
h) Då mera Magnefia tilfattes , blef åter mörk-

röd, (totande på violett. Förändrades til mer
och mindre rodt, efter tilfatferne och efter

graden af hettan, tils den åter vid ftark på-
blåsning aldeles forfvann* Om intet jord-

aktigt våfende år med, håller fig roda fårgen

långre.

i) Oråftad eller rå - - f delar, med
Slammad Kiefel - - fo,
Påtaga - - 7f,
fmålt i digel for blåft tf minuter, gaf et

klart violett glas.

k) Dito Magnefia - - 6 delar, med
Slammad Kiefelften - fOj
Påtafka - - 70,
Hvit Arfenik «. - 4,
ipåbläft 1 o minuter, gaf et klart opal - fårgadt

hvitt glas, jåmte litet Glasgalla.

i) Magnefia - * - 6 delar, med
Kie(el-mjol n , - fo,
Påtafka - «* - 70,
Silfverglitt - - 1 o,

afbläft: på 10 minuter, gaf et klart glas med
mark ametift-fårg, jåmte en Bly-regulus a fo
procent af Silfverglittet.

Smältningen (tedde utan gåsning, och pa gla-

fet låg litet Salt.
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Alkali * - 70,
Kalk J - - 10^
afblåft på 10 minuter, gaf rent Amctift-far-

gadt flagg, med moln och flackar, af et klart

genomfldnligt, och dels något gulaktigt,

cryftall- glas, Tom lårcr hårrort af Kalken,,

Ofvanpä låg, likafom på de förenämnde fat-

fer, et hvitt Salt, fom icke gåfte med Aqua-
fort, och fom ej heller precipiterade Silfver-

folution,

n) Magncfia 6 delar,

Alkali -
,

- fo,
Sal fuflbile - - 20,
Kiefelftcn - - fo,

0) Denna farama fats (n) med tilokning af

Borax fo delar.

f) Dito fats (n) med tilokning af 10 delar Blj-
glas, gäfvo alla, efter if minuters påbias-

ning, grå och mörkbruna (kummiga flagger

med röda granat - färgade ådror vid botnen.

q) Dito fats (n)^ fmålt uti ritningar på Por-
cellaine, gaf brun fårg%

2). Uti open eld råftad under muffel,

a) Ger ingen lukt af mineral.

b) Blir dels los, kritaktig och rodnande, dels

hård och mork caffé-brun.

c) Förlorar to procent af tyngden.

d) Dragés foga mårkeligt af Magneten*
e) Uti ftarkare heta går til fvart flagg.

f) Blandad med kolftybbe uti fluten digel,

påblåft % tima, fmålte til fmå runda flagg-
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gos icke af Magiteten 5 utan gåfvo et grön-
aktigt pulver, fom med Borax gaf Ämctift-
färgadt glas for Bias -röret.

E. Oräftad, digererad med Spiritus Salis, gaf
en gulgrön folution , fom
a) Proecipiterades blå med alkalifk fvafvél-lut.

b) Med rent alkali ^rxcipiterådés til en hvit

jord, föm gåfte med Aquafort, och gaf
rodt glas med Borax och Sal fufibile,

t) Hvad fom ej blifvit .uploft, digererades

åter med Spiritus Salis, och gaf cn blek •>

gulfoluiion, hvariitur prxeipiteradeset hvitt

pulver rnéd alkalifk " fvafvef-lut. Likaledes
med rent Alkali, Det hvita pulvret fvart*

nade i elden, gåfte med Skedvatten, och
tingerade glafet både af Borax och Sal

fufibile i imåltning med högröd fårg,

d) Af Aquafort blef icke angripen, hvarken
rå eller råftad.

f)
R artad och digererad , famt kokad uti Aqua
Regis

j
gaf en gulbrun folution, och lem*

nade et hvitt refiduum , hvarutur Järnet

tycktes vara extraherad t , men fom icke defs

mindre gaf rodt glas med Borax,

f) Solutionen (e) gaf med alkalifk Svaivel*
lut Berliner* blått,

g) Oräftad, digererad med Oleum Vitrioli,

tangerade folutionen med poiiceau-rod fårg,

fom äter förgick. Prxcipiterades blå med
alkalifk Svafvel-lut, och hvit med Sal

Tartaii.

b) Råftad, och med Oleum Vitrioli inkokad,
gaf et ljusgrönt pulver med hvit fuperfi-

cies, fom, på Mrfveln råftad , blef forft "hvit,

fedan
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fedan rodakti^, och åndteligen fvart, då vi-

triol - fyran ater blef utdrifven med til*

fatt kolftybbe*

X Med Saltpeter fmålt uti lyckt digel

a) Detonerade icke med någon flamma, utan
gåfte allenaft ftarkt.

b) Uploftes, och blef til en mork-gron al*

kalifk mafla eller Hepar, fom
c) Deliquefcerade uti luften, och fick en gul*

brun färg,

d) Gålie med x\quäfort9 och gaf då en ponceau-
rod flygtig 0rg,

e) Uti vårman torkade til et brunt pulver,

med fmå cry ftaller af Tartarus vitnolatus.

f) Uploftes uti vatten med en hog ponceau-
rod färg,

g) Lemnade allenaft et litet refi^uum af et

brunt pulver,

<? Förenämnde folution f, /, behöll val långe

den röda fårgen; men,
a) Efter åtfkilliga omfqvalpningar, blef forfi:

brunaktig, och åndteligen klar, då et brunt
glittrande pulver fatte fig pä bottnen,

b) Med Spiritus Salis prxeipiterades längfamt

et brunt pulver > likaledes med Mercurius
fubliipatus.

g) Med Tinétura Gallarum, Succus Heliotropii

ochSyrupus Violarum blef den allenaft: gul-

brun, Likaledes med alkalifk Svafvelrlut
eller Liquor probatorius.

H. Förenämnde prsecipitater (G, i?, £,) fom ock
refiduum f-F,^,) gafvo rodt glas. i fmåltnin-

gen, likafom rå Magnelia. j ,

/. Råilad, aiblåft med vanlig jlra-flufs, på zjl

(^4 minu-
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minuter, gaf en liten Regulus öm z pro*cent,

rne4^{v^fvel-giilt flagg, genomdragen med
cafbmie - bruna ådror.

a) Under hammaren fants denne Regulus nog
(kor, och liknade Wifmut i brottet*

b) Drogs foga mårkeligt af Magneteiij men
c) Starkt upglcdgad, drogs fedan fom van-

ligit Järn.

ä) Kunde icke val fmaltas for Bias- röret al-

lena, ej heller med tilfatt Borax, fom deraf
allenaft färgades til et gul -grönt glas.

e) Uti kall Aquafort blef intet angrepen; men
genom ftark kokning tingerades Aqua-
fbrten gulbrun, fom af Jårn, utan at nå-

gon minCkniag fyntcs på det inlagde kornet,

f) Da Spiritus Salis hårtil flögs, bief folu-

tionen klar med hog gul färg, och kornet
corroderades til et grott , fadigt och mörk-
brunt pulver, hvilket, edulcoreradt, torkadt
och fmålt med Borax, gaf et klart ofål>

gadt glas;

K. Til mera vifshet om jårnhalten, gjordes ånnu
et järn -prof pä den med Oleum Vitrioli ma-
cererade , och fedan rättade, Magnefia {E> £,)

livarvid åter årholts et lika korn om z pro-'

cént
y
fom hår förut omförmålt år,

L. At forioka , om Svaflet kunde på denna krop-

pen aga någon mineraliferande verkan* gjor-

des dera et Skårftens - prof af en centner rä

Magnefia, och § centner ren Svafvelkies, med
tilfatt glas - flufs af Kiefel, Flufsfpat och Kalk j

men hela maflan vitrificerades til et brunt lef-

verfårgadt glas, Htm tecken til Regulus, e-

huru Kiefen allena holt 2.7 procent Svafvel

och 3 1 procent Jim, M*



17^5. O&oKNov. Dccemb. 249

M* En del rå Magnefia, med iz delar Bly, pa
Skarfvel for-flaggad, började fmålta tämmeli-

gen lätt, men gjorde,;bly-glafet fä {kårande,

iit ingen vanlig Skirfvél kunde uthärda en

ren forflaggning, förr än glafet bärat fig ige-

nom, ehuru den qvarftående flaggen efter af»

kylnihgen fants grumlig, och tjock med
jfvart färg.

Ifrån Hio i Weftergothland har jag åfven

federmera ofverkommit en Magnefia, hvartil

brottet allenaft af några fä Bönder ifrån äldre

tider {kal vara' bekant, men fom til alla delar

liknar den hår förut befkrifna forfta arten ifråfi

Lexand, och fortjenar fåledes ingen fårfkild

afhandling.

IL
Uti min lilla Malm-famling fann jag for

några år fedan en Stuff af ljus -gul glanfig Blende
ifrån et obekant ftålle vid Kongsbergs Silfver-

grufvor, medförande en klar Qyartz, fom for-

merade några Drush ål, hvaruti funnos fml runda
mjölk- färgade och likfom inftånktc droppar af
något ovanligt utfeende, fom tycktes äga lika

egenfkaper med Magnefia uti följande* förfok,

hvilka fåledes torde fortjena at hår anföras.

a) Rifven med knif> år los fom Kalkften, och •

vifar, vid fonderflåendet , i brottet tydelig

fpat« figur.

b) For Blås - röret fmålte icke låtteligen for fig

(jelf, men blef ftrax hel fvart Ukafom Stahl*
flcin.

i) Dragés likväl efter bränningen icke mårke-
ligen af Magneten, ,

*/) Med tiliatt Borax gåfte ftarkt, och fmålte

Q*f för
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for Bias -röret til et klart mörkröd t rubin^
fårgadt glas , hvilken farg genom ftark heta
icke förgick , men blef något mörkare.

e) Med tilfatt Tennafka förgick färgen aldeles,

och glafet blef helt hvitt och klart* Med
Tennafka, Arfenik eller Gips - jord fortages

åfven råda fårgen på vanligt Magnefiae-gläs,

få väl fom den af jårnhalt härrörande fvarta

färgen*

/) Med SalUrinx fmålte trögt, och gaf ingen
färg} men få fnart Borax tilfattes, vifte iig

den roda fårgen.

g) Uti Aquafort uplofteV fom Kalkfpat, med
ftark gåsning, til en helt klar cfärgad folution*

b) Forenåmnda folution praecipiterad med
Oleum Tartari per deliqu., gaf en hvit jord,
fom, edulcorerad, blef for blåsroret kolfvart,

men fmålte icke utan tilfats af Borax, då deraf,

éfter mycken gåsning, åter blef en mörkröd
flagg. Med mera Borax diluerad, gaf åter

hogrodt klart glas, likafom förut, hvilken

färg förändrades til mörkare och ljufare, efter

eldgraden och olika tilfättning af Borax.

Det lilla forråd jag äger af detta åmne har

icke tillåtit at derå anftålla flera forfok* Imed-
lertid har denna ften- art under handteringen

vid forbemålte profver vifat få mycken likhet,

med Magnefia, at den ock tyckes beftå af fam-

ma grund - åmne. Olikheten i utvårtes anfeende

famt uti fårg och tyngd bSr ej gora något

tvifvelsmål, då man finner, at t. ex. Järnmalmer
kunna vara lika haltige, antingen de åro hvit,a

eller fvarta, och at en tung Spat åfven fä val kan

hafva Gips -jord til grund - ämne f »fom en half-

parten
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"parten lättare Gips-ften i gåsriing och uplos-

ning uti Aquafort^ tyckes icke heller gora mera
fkilftad uti défla farter, ån imellan Kalk och Gips,

fom bäg^e befta af et ämne.
III.

Ifrån Dannemora Järngrufvor , och den be-

kanta Skolen uti ftora Rymningen, har jag

famlat åtfkilliga Stuffer af de fpetfiga pyramida-
lilla Spat- cryftaller eller få kallade Svintånder,

hvilkä i fynnerhet funnits af följande ändringar,

nämligen:

g) Halfklare,fexkantige,pyramxdalifke, tilenhvafs

fpets fammanfkjutande, med flat yta, gemen-
ligen ofvergutne likafom med .et flamm af

brunt Berglåder.

b) Sexkantige, pyramidalifke, med ojåmn och
fkyggande yta, hvarunder gemenligen finnes

en myckenhet fmå fvarta punfter, hvaraf cry«?

ftallerne fä et fprikligt utfeende.

c) Sexkantige med taggig yta och fonderfpruckne

fpetfar, formerade liktom penflar eller frdjl

borftar > alla anfkutne på en grof fpatig kalk-»

fkorpa.

Vid defla Cryftallers nogare undérfokning,
finnes, vid afbrytning, at de inuti vifa en ty-

dehg kalkig Spat- figurs men åro alle betåckte
med en durchfigtig hinna af Eifenbliite eller

Stahlftein,fom vifar fig tydeligaft i elden, idet
Cryftallerne vid upglodgningen blifva kolfvar-

ta, men finnas igenom fonderbrytivjing inuti

helt hvita , beftående af ren Kalk , hvarVid den
fvarta y tan fkiljer fig fom et fkal derifrån, och
dragés litet afMagneten s men gåfer dock {Vagt
med Skedvatten, Uti en dej Drufer finnes ock

den-

/
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denna jårnhaltiga ytan redan vara i berget fvart~

nad, under foritoring, och lofsnad ifrån den inra

Spat -CryItalien.

Ifrån Salberget och ifrån Lappmarken har
jag val åfveri fatt pyrarnidahfka Spat- Cryftal-

ler, af hvilka en del åro fpetfige emot bada an-

darna 5 men defla finnas icke hafva en fådan

jårnhaltig yta, utan beftå hel och hållne af en
ren Kalk.

En Drus - fkorpa af dc ifrån Dannemora åi>

hallne borft- lika Svintånder (c) fann jag vara

ofverguten med et hvitt mjöl, fom ofverholgde

Cryjtallerne, och vifade fig likfom i trådar el-

ler fådor i alla mellanrum. Detta mjöl holl jag
for en Kalk -blomma, eller Cremor calcis, tils

jag federmera fått tilfålle at dera gora några
forfok, fom hår torde få anföras, til vidare be-

ityrkande af hvad redan om den ifrån Kongs-
berg i Norriee århåilne hvita Masxiefian om-
förmält ar.

d) For biås - röret upglodgadt, blef detta mjöl

fvart fom fot, och lika lott fom förut.

e) Således fvartbråndt, dragés ej mårkeligen af

Mjigneten.

/) Starkare pablaft, bragtes med litet tilfatt

Borax til en rund flagg -pärla, fom drogs

fvagt af Magnetenj men {tarkare, fedan den
blef pulveriferad,

t g) Med mera Borax fmålte detta Kalk - mjöl,

efter ftark gåsning, likafom Magnefia, til et

hogrodt- eller granat -färgadt glas.

b) Slagg -b»ränd (*) gafåfven rodt glas med Bo-
rax, men ej få hog-rod fårg.

i). Uti Aquafort uploftes det rå mjölet med {tark

gåsning til en klar folution, k)
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k) Förenämnde folution utfpåddes med vatten, och
prcecipiterades derutur med Oleum Tartari per

deliquium et hvitt något gulaktigt pulver, fom

/) I elden åfven fvartnade , och fmälte med tilfält

Borax , under ftark gåfning , til et högrodt

klart glas. '

%
tn) Med Sal fufibile kunde detta mjöl icke up-

lofas til klart glas, utan blef allenaft en röd-

brun oren flagg , til defs en tilråckeiig andel

Borax tilfattes.

IV,
Uppa en annan Drus af. forenåmnda penfel*

formiga Svintånder (III.*.) funnos på fpetiarne

och fidorne af iamma tänder anfkptne fmå mjölk*

färgade hvitaCryilaller , liklbm paflänkte, med
orediga kanter af lika ftållning, farg och hard- ;

het, fom vid de hår förut (II.) pa Kongsbergs-

Stuffen fundnc klotformige Cry Ifyller omformåk
år. Vifade åfven, vid alla dera på lika fått anftål-

da forfok,famma egenfkaper uti gåsning och borax-
glafets tingerande med rod granat - färg , famt uti

uplosning med Aquafort m. m. få at defle i:ne

forter paftånkte Cryftaller allenaft uti formen
difFereradc.

;
Vi

Ifrån Dauphinée i Frankrike har jag århålllt

en fvart, tåt och tung Sten, under namn af La*

fis Petracorius, eller Pierre de Perigueux, fom til

utfeende liknade vår Svenfka Trapp , och vifade,

vid dera anftålda forfok, följande qgenfkaper:

4) Obfånd år emot hammaren tåmmeligen hård

och faft; men kan dock någorlunda fkafvas

med kni£

b) Efter up^lodgningen blifver mera hård, och til

fårgen rodbruru *)Kau
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c) Kan icke enfamt fmålta for Bläs -röret, men,
med ganfka mycken tilfatt Borax, fmålter med
gåsning til ct hogrodt granat -eller ametift-

fårgadt glas g likafom den aldrabåfta Piemon-
te li (ka Magncfia.

d) Dragés intet af Magneten , hvarken rä eller

, , liftad.

e) Förhåller (ig emot Aquafort. likafom den
- allmänna Magnelia.

Således larer denna Perigueux åtVe.n med
råtta kunna Hållas ibland Magnefi^- fortet^ och

är allenail mera rik pä färgande ämne., än den
allmänna ^ hvarrore denna äfven .. malt brukas af

Krukmakai:e ^ och Emailleurer,, til purpurfar-

gad cmaiL Tyckes ock uti dels grund-åmne
ined någon JLera vara inblandad.

I anfeende dcrtil ^ at ro dt- glas äfven katt

aftadkommas med liten tilläts af Crocus Mar-
tis ^ och at nagre af de förenämnde Magnelix-
arter vifade nägon liten järn-balt, gjordes åfveii;

forfok pä ganfka mänga andra Berg -arter ^ fonv

funnits innehålla lika eller något mera Järn, fe?

fom jårnhaltige Kalkarter > och deraf fvarta 5
fo-

tande vittringaiV frän atfkilliga orter
5
Trapp*

forter > eller L er ^artade Järn ftenar 5 S malcal-

diik Stahlilein, Éifcnman^ WolfVam, m.fl. , for^

at utröna , om den röda granat - eller ameti lim-

färgen uti Magnelix - glas {kulle härröra af J är-

iiet* Men af alla de,
f

jämhaltiga arter jag hittils

6fverkommit r har Borax.- glalet icke kunnat tin-

geras med annan än (Vart, fvartbrun, grönaktig

eller Colofonie-färg. jag har äfven uti Aqua-
fort uploll Kalkften* fom af naturen innehaft*

nägot
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något phlogifton, och under folutionen tilfatt
5

a 4 procent Järn, i tanka., at med konft kunna

imitera Magnefia men fadant har ej heller ve-

lat lyckas. 'Med Sal Tamri har derutur icke

kunnat pr^ecipiteras mer, ån allenaft litet brun
Ochra af det tilfatte Järnet, och med Borax har

utur famma Prprcipitat icke kunnat århallas an-

nat, ån et bouteille -färgad t glas,

.
VII.

Af föregående Ron beftyrkes, hvad Herr
Profeflbr Pott redan om Magnefia fkrifvit, at

hon beftår af någon Alcalifl: jord, fom nårmaft

liknar den, fom utgör balis uti Alun. Til de hår

befkrifne Magnefix - ibrters kalkartiga egenfr a-

per kan flutas af den tyngd, fom merendels, atfolW

jer denna flågten, fann acMagnefiän likfom Krita;

drager vatten til fig (I* at hon uti rättnings-;

hetta lider få anfenlig forluft uti tyngden*

(I. D. c.)yc\£ defs uplosning med Acidis och pn&¥
cipitation med Alkali, at den bidrager til Blyets

reduftion (I. C. /.) m 4 m. Men at non fkal van*,

fvart, tung, fotande och nåra förenad med nå-

got Phlogiiton, tyckes af de lenare hår upteck-
nade forter (IL ill. och IV.) icke vara "någon
iiodvåndighet , få vida Magiieftans förnåmfta c-

gen (kap
5 at tiligera glafet med hogrod granat*

fårg,åfven finnes hos de hvita och ofärgade ar-

ter, fom icke tilkånna gifva Phlogiftons när-

varo > få framt icke af deras {vattnande egen-
fkap i elden, utan mårkelig jårnhak, kan flutas,

at de under bränningen 'attrahera något .phlo-

gifton, hvilket väl kan vara möjeligt,ach alt>>

få flcålig grund til mifstanka,
o
ät deras färgande

egenfkap deraf härrören Atminftone tyckes

vara
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varafåkert^ at Järnet dertiHcke bidrager., men
finnes tilfålligt-vis tit en ganfka liten del deruti

inblandadt, Ibm Herr Proteflbr Pott redan ut-

fqnt, och af några har anförde forfok lärer kun-
na intagas : fäfom af det hvita Praecipitatet med
alkalifk fvafvel- lut ( I. E. c)

5 hvareft icke det

minfta fpar tilJärn kunde vifas,och hvarafBorax

-

glafet icke defs mindre tingerades med hogrod
Fårg: jåmvåi deräf

5
at den hår förut befkrifne

Petracorius (V.)i fom åger et iädant tårgandc

åmne i Ja hog grad, ända. icke vifar någon mär-
kclig jårnhalt: famt at andre litet jårnhaltige

Sten -arter, ehuru de både til gruhd-åmne och
utfeende likna Magnefia j anda icke gifva annat

ån fvart eller bouteillc - fårgadt glas (VI.

)

9
fom

år Järnets egentelijja kännemärke, Magnelnm
torde fåledes val fa räknas ibland de Stenar, fom
utan tilfats fmalta i elden i men fom tillika haf-

va en egen jord til grund -åmne.
SVEN RINMAN,

Bejkrtfning på et Sjå-Kräk,

Hafs- Spöke kalladt}

ingifven af

ALEX. MICH. von STRUSSENFELT,
Öfverjle vtd Fortific. Riddare af Svärds -Orden*

Vtvärtes fkapnaden.

§. 1 . |Tle/a Djuret liknar någorlunda en limmande

jTm Fogel, med ftor lurfvig tofs och en

upät ftaev.de -fpetfig ftjert, dock år, vid noga
pa-
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påfeende, likafom hufvudet vore afhugget, och
toffen ftående på IjebVa åhdan af halfeYi.

Storleken af detta {lags Djur år något olika:
De rnåfta fom blifvit fångade, voro, utom af-
figt på fnabelen och itjerten, ungefår tre tvår-
finger långa, famt två "tvårfinger breda, och til

hogden eller ^tjockleken något mindre ån bred-.
<*den: men tvånne af dem voro, anda til hälften
längre, bredare och tjockare; hvilka, likväl \
proportion, hade kårtare halfar och ftjertar, ån
de torra eller mindre.

§. t. Snabekn (roflrum) år den delen af
Djuret,fom, efter förenämnde liknelfe af en Fo-
gél utan hufvud, forefråller ofre halfva delen
af defs hals,* och hvilken fynes , fom han vore
flådd. • Den ar af långd och tjocklek vid pafs
fom halfva hogden af ijelfva kroppen, något vi-
dare upåt, mjuk och glatt: dår och hvar fitta
fmå' kott- piggar: fhedt omkring ofre delen fy-
nes likafom en led , och på den nedra några
rynkor.

,

§. 3. Munnen år midt uti åndan af Snabe-
kn, rund, flåt, och af en gås -pennas vidd.

§.4. Armarne (tentacula) ftå rundt om-
kring munnen: ård grenige, lurfvige, och til

antalet tio, Stammarne deraf äro, mer och min-
dre, olika bogde (flexuofi), och i längden lika-
ledes något ikiljaktige : de långfte af fnabelens
långd, och tjockleken på de måfta ungefärligen
fora et halmilrå. Lurfvet på grenarne vifar fig
for blotta ögonen, fåföm ganfka fina och vackra
plumetj men genom Microfcop fedt, formår-
kes det beftå af et gelée-likt amne.

§. f. Imellm Snabekn och Kroppen, år flcap-

R nåden
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nåden aldeles fom en fogel - hals, hvilken på fom-

lige var nåftan af lika långd och tjocklek fom
fnabelenyfeen på andra kårtare, utan affeende

på Djurens Ikiljaktiga ftorlek. Skinnet derom-

kring beftår af en art fint Cbagrin, fom lig-

ger i fkapnad af upåt vande rundade tjålU

§.6. Sjelfva Kroppen år långs efter , om-
kring fidorne , broftet och bakdelen, oval : tvårs

ofver ryggen år han kuling, hvarifrån fidorne

gå uti rundning nedåt, och åro bukige- långs

efter. Undre delen år måftendels platt , och be-

ilår af en fyrkantig ,
afläng, fin fkinnfåla, til ut-

feende iom den vore pallad efter en af lika fi-

gur på buken af Djuret utfkuren opning, och

innan ifrån ofverlagd, at den famma fom. knap*

paffc betåcka. Långs åt alla kanterne pä denna

fala och midt efter , åro likafom fommar eller

rader, af fvampaktige, elaftike, uphogde, hvita

knappar , fom fmå knappnåls -hnfvuden: fido-

raderne hafva två och tre knappar i bredd} men
uti medlerfta raden åndalångs buken fitta en-

daft flere knappar tilfammans mot åndarne,och

midt på år denna rad merendels enkel , hvarelt

•ock knapparne åro något platte, likafom.de

voro litet notte eller hoptryckte.

7. Stjerten har i det nårmafte en kågle-

lik fkapnad : den var på de flåfia något längre

ån halfva kroppen; men på lomliga kårtare:

fpetfen år något kullrig med en liten opning

midt uti : (kinnet år af famma {lag fom på hal-

fen, til (kapnad fom upåt vånde fjåll.

§. 8. lårgen: Snabelen år blekröd, med
helt roda punfter. Omkring munnen åro tio

mörkröda flackar. Armarne hafva fårg och
pun-
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pun£ter lika fom fnabelen; men det fina lurfvet

pä grenarne år brunt. Ytterft pä ftjerten år en

liten ljus flack. Hela ofriga kroppen år fvartgrå

(fufciis), fom en helt mörk Råttika.

§.9. Ifrån den ofvanbe/krifne liknelfen, el-

ler utfeendet af en Fogel, kan Djuret aldeles foiV

andra fig genom Tnabelens och armarnes indrag-

ning uti kroppen , hvarvid ijelfva halfen (§, y é )

fnorpes ihop efter opningen for fnabeln, och
gifver fig ned, få at kroppen blir klunfig , eller

tjockare framtil ån han var förut*

Invärtes fkapnaden.

. Efter uplkårningen från munnen , långs åt

ryggen, til andan af ftjerten,

§10. Snabekn liknar en tjock kottaktig el-

ler mufeulos hud*

Skinnet omkring halfen, ftjcrten och fjelfva

kroppén, år til fafthet och tjocklek riåffcan fom
et groft Pergament ; å inre fidan glånfande på
hvitt, med fina ränder. Det beftår i fynnerhet af

tre delar * hvaraf den yttre år fvamjpaktig, med
fmå uphögde och ofverft något härda prickar,

hviika åro ofverdragne med en tunn mork färg;

medierfta delen år broflkaktig 3 och den innerfta

år likafom en fårfldld mjuk hud, liggande uti fina

rynkor , och allenall med kanterne eiier fjelfva

vecken fåftad vid den bro fl^ak tiga delen. Defie

rynkor åro fåfom fmå canaler, fyIde med en mork
blot materia, liknande fett.

Bukfdlan år något fm idigare ån det ofriga fkin-

net och utan hårda prickar ; På defs inre fida fy-

nas fmå porer, fom tvära emot de p°i den yttre,

eller under buken, fittjaade hvita knappar,

R 2 §.iu
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§. 11. Fem hvita fenaktiga Mufklar racka

ifrån ofverftä andan af fhabelen til fpetfen af ftjer-

ten, och ligga tått vid fkinnet fallvuxne* Skap-
naden och ftoiieken år iafonv fmä, nägot platt

hoptryckte
5
halmfträn. Två af dem ligga längs

efter fidorna ftrax nedanför ryggen: tvä ligga län-

gre ned
5
ofver kanterne af bukfälanr-och en ftråc-

ker lig midt efter denna (åla eller buken, hvilken

har en räffla, hvarigenom den fer utfom dubbel
(fulcatus).

§. 1 2* Strupen år et af en hinna fammati-

fatt ror, hvilket har lika vidd med munnen, och
frän hvilken det ftråcker fig til famma längd ned
ät , fom fnabelen. Den ligger förvarad uti ei> af

ben
5
hinnor och fmårre ror fammanfogad holfa:

hvarvid den ofveralt år fållad med mänga fina

trådar eller fibrer. Yttre utfcendet af denna hol-

fa år nägot når likt en med räfflor zirad, up och
ned vänd kåppknapp : Benen deruti beftå af fem
vid nedre eller flor-ändan af holfan fammantåftade

kotor , hvarifrän femton fpetfige , brofkaktige

utfkott (tre från hvardera kotan) ftråcka fig up
mot lilla andan: hvart och et af de yttre eller fido-

utfkotten år fållad t helt tått intil det af nårma-
fte kotan t men defie och de medlerfte utfkotten

af kotorne åro litet- åtfkilde , lamt innan och
utan hopfogade med hinnor , få at därigenom
blifva tio fmala ror, hvilka racka up uti armarne,

och åro fulle af en klar våtlka. Nederft utifjelfva

ftrupen omkring fvalget tått vid de förenämnde
kotor, åro fem fmå häl eller opningar tvårt ige-

nom både ftrupen och holfan.

§. 15. Fem andrct} hvita, fenaktiga Mufklar

>

til ftapnad och tjocklek fom de §. 1 1 , åro med
fram-
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fråmfte. .åndarne fåftade utan på ftrup - holfan
"

9

hvarifrån de ftråcka fig, helt ledige, - til ätfkil-

liga Hällen af fkinnct, dar de Utta faft med yt-

tre åndarne : De två iängfta racka ofvan ifrån

itrup - holfan in emot ftjcrten, och hafva lina

fållen, en å hvar lida, imelian de fafta rygg-
och lldo ~ mulklarne (§. ii.). Från hvardera fi-

dan af holfan går en til famma lida af kroppen
pch framila hörnet af bukfålan y hvareft den år

fliftad på den fafta muflceln: Den filta och kår-

t^fte fitter med ena ändan faft under ftrup -hol-

fan, och år med den #ndra häftad mid t i mellan

de foregående 5
vid främre tvårkanten af fålan y

på den fefta. buk -muflceln.

§. 14. Fråmft midt under ryggen vid {kin*

net, år et Band eller fin ftrång, fäftad med ofra

andan, och vid den andra ned åt hänger ftrup-

holfan. Imelian detta band och fkinnet, långs

upät hallen , år en ganlka tunn hinmv, fom de-

lar afre caviteten inuti halfen i 2:ne delar, En
dylik hinna tycktes åfven ligga nårmaft (kinnet

kring en del af inelfvorne ^ men om den var en
continuatioa af nyfsnåmnde , eller huru ' dcrmed
egentligen var beikaffiidt,har ej, tydeligen kun-
nat utredas.

§. i£. En hop längre och kärtare tarmilka

Trådar, omgifva inelfvorne , och åro på et he-

fynnerligit artigt fått lagde, eller likaibm' vir-

kade omkring dem til et täcke. Under rygg-
fkinnet åro alle cleffe trådar midt, på tått ihopr

jfåftade, vid det i föregående §. omnämnde ban-

det, derifrån åndarne ligga åt alla .fidor utbred-

de, och få ofver h varannan flätade, at inelfvorne

ej fynas* Nar farorna trådar updragas med ban-

R 5 " det
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det fom häller dem tilhopa, få likna de en träd-*

knippa
5 vid pafs af 100 andar ifrån f til if

qvarters längd , alla midt på falt ombundne och
llumparne hängande ned ät. Inuti åro mera-
nåmnde trådar fylde med et^fåfom fina gryn uti

enkla rader liggande, brunt fett*

§. 16 Tarrntn år en enda ,
fom, utftråckt,

har ungefår fem qvarters längd*, och tjocklek

fom en Svan-penna : fårgen år brun. Med ltru-

pen år han immediate famnianfogad , och defs-

utån r genom fem karta och breda band, fållad

vid årup-hclfan och de §. it\ befkrifne kotor*

ne. Därifrån ' räcker han til fpetfen af ftjerten,

liggande uti åtfkilliga bttgter, fom hållas i ord-

ning af en hinna (tarmkäxet}: men uti ftjerten

år han alt omkring fållad vid lkinnet, medelit

många fina bruna trådar eller mulklars ifflM
åter finsimellan åro tvårs ofver fammanhlftade
med andra fina trådar och hinnor.

Uti underfta delen af tarmen lågo gröna

klimpar af det fom Djuret fortärt,

§ 17. En hop (ammanhångande fett - klafar och

hinnor ligga omkring den nederfia delen af tar-

men, och åro fåftade vid de uti foregående

omformålte fibrer.

§ / 1 8 En aflång BldCa > til Ikapnad och ftor-

lek fåfom en liten Påron - kart, ligger på vån-

ftra fidan 1

, och år med lilla andan häftad tått

under ftrup -holfan, vid fkjlnaden imellan ftru-

pen och tarmen. Inuti var den full af en klär

vät ffva fom vatten, hvarjåmte fants en liten

klimp, til utfeende fom lefrad blod, hvilken,

uttagen och vidrörd ,
uploftes lått, och liknade

da en fint rifven brand Umbra*
Läro-
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Lärofatfer.

§. ip. Detta Djur fynes narmaft hora til

det flågtet af Mafkarne^ fom kallas Ho/othurU.

I et och annat' förekommer val någon Ikildriad,

fåfom at kroppen ej år blott , utan på halfeii

och ftjérten med en art af fjäll! ofvertåckt*

jämte det huden år betåckt med få mänga up-
högda, hårda pun&erj men at undvika tilok-

ning af nya namn, tyckes det kunna foras til

förrbcrorde flågte, hvilket, få val af någon lik-

het med det främmande namnets betydning, fom
af Djurets fållfamma och föränderliga' utleendc,

torde- -på Svenfka få kallas Hafs- Spöke ^ och fldl-

jas från de andra flagen på följande fått:

Hafs- Spöke.; Tröllfot, med fjållig hals

och ftjert , famt prickad och fyrfidig buk-iåla.

Pä Latin:

Holothuria
, Phantapus , collo caudaque

fquamofa , abdamine longkudinaliter quadrato
punétatöque.

Sårfkilde Anmärkningar.
§.20. Medan Djuret år lefvande, kan det

uti vattnet hålla fig med fnabelen och ftjérten

upåt flående , famt armarne utflagne åt alla fidor

ifrån munnen , fom blom - kronan af en ros ; men
efter döden ligger det vidopet, och gemenligen
med fnabelen antingen bak ät ryggen eller til

broftet bogd.

§. ti. Snabelens indragning fker laltmda:

at han vandes aldeles om \ och armarne paffera,

med fpetfarae förut v genom munnen ned uti

ftrupen, hvareft två och två tilfammans med
der^s kirfvige andar trånga lig igenom de §. i z.

R 4 om-
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omnämnde hål och opningar Äellän kotorne, an-

da til inelfvorne. .

Härigenom århalkr Djuret^det lednare, uti

§. befkrifne, olika utfeende emot förra,

dä fnabelen ar utom kroppen.

En fo5rjan til denna inabelens indragning

och halsskinnets hopfnoiipning torde jämväl
til någon del fororiaka den fkiiiaktiga propor-

tion af längden , fpm.fants imellän de liörre och
mindre Djurens halfar. , , : .

§. 2Z.
,

Armame, och deras med 'få, ganfka

inånga fjtm forfedde grenar ., lära formqdeUgen
tjena Djuret at taga lig födan: hvartil det jämr
val for mera beqvåmlighet kan fora fnabelen

omkring, och i iynnerhet up och . ned* Til
detta bidrager väl deij j§. :t f <

omrörde leden 3

men fjelfvä rorelfen, iå vid. defla tilfällen , fom
da fnabejen hel och .haliea- indrages

, ;
härrorer

ofelbart , af iiiufklarne (§. §. ii* 13.)^ hvilka til

den andan aro ganfka beqvåmt ftålde och
;
få-

ftade, lika fafom linor, hvarmed en hängande
tyngd låttcligeri rores och dirigeras/

§.,z$l Fiftare 3 orten- berätta, at detta

Djur kan med buken hlila fig faft vid -ftenarj

hvartil ock
. de fvacnpaktige knapparne fynas tje-

11a ,, hälft fom de "Uti medlerfta raden aro lika-

fom' litet notte eller fammantryekte*.

§. 24. Den uti tarmen .fundne gröna ma-
terien tyckes ge tilkånna, at.Djuret förtårervet-

getabilier. . :

§v. if. Stället, hvareil detta Djur blifvit

Fängadt, år uti Sundet \mzVi'm Landskrona och Ulven

pä 18 til 20 famnars djup.

Ar ijfs> iålgdt 9 "eller .10 på en gång up
med
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ined nåt ^rfom bllfvit fhårde af örommen och
trafslade omkring llenar på -hafsr bottnen. Se-

dan åro de med mycken flit och på; åtfkjlligt

fatt efterfokte, utan at något kunnat århållas,

förr än; nåfdedne är 17645 dä et enda åter ugfolg-

de med ct
;
trafsladt nåt: nämligen det^tom hade

fnabelen indragen, och uti § 9. omformåles.

Detta var ändock något klämdt och .ftadadt, iå

at ej mera ån .fnabelens (indragning och fåttet

dertil kunde tydeligen fynas.

§.26. Uti Spiritu vini lagde 5 förlora en-

daft fnabelen och armarae, med deras grenar och
lurf3

den naturliga, färgen och. blekna.

Förklaring ofver Figurefne. Tab. X.

Djurets udeende med fnabelen utom kroppen.
Fig. 1 .

%

Frammanfor.
\ 2.- Från fidan.

3. Buken upvånd.

Djurets udqende med fnabelen indragen*
Fig/ 4.

' ÖFvånifrån.

Djurets invårtes "(kapnad;

Fig. f .
£
Från munnen midt efter ryggen upfku-
ret

5 famt fkinnet i kanterne upklipt
och utfpandt.

6,
^

Knippan af de, tarmlike tradarne, up~
drågen från defs läge i Djuret, och
•hängande vid rutt band.

7. En flik af fkinnet, med et ftyckc
af den criä dervid faftvåxte mufkeln'}
Tedd genom microfcop*

Lit. st* Snabelen. c. Munnen/
K

b\ Armarne.-'" d. Buk- fålan.
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Lit. f. De vid fkinnet ofver fafta buk-
fäftvåxte mufk- mufkeln.
lar. h. Strupholfan.*

k. Tarmen, til ftorré

g. De ledige eller delen lagd utom
endaft med ån* kroppen»
därne få fl: ad e m. Blåfan.

mufklar, af hvil- n. Smä Mufklar eller

kadenunder ftru- Fibrer, hvarmed
pen år allena ft

:

« tarmen år fållad

>n rno til en del fynlig uti ftjerten.'

Tvånne af Djuren Voro något ftorre åii

figurerne* men de ofrige voro i det nårmafte

af den härigenom . foreitälde ftorleken.

Befkrifning och Ritning. på de Inflru-

menter , hvtlka med nytta blifvit
*nr brukade

,

' V/d RleBricitetem

användande hos Sjuka y
.,

- af . : 7--'-.V
'' »' "T-V^

GUSTAF FREDRIC HJORTBERG,
Kyrkéherde i IValda.

Det forfta, fom fåftade min upmårkfamhet
vid Elektriciteten, var Sal. Herr Stats-

Secreteraren och Riddaren Rlingenstiernas
Anmärkningar uti Musschenbroeks forfven-

fkade Inledning til Naturkunnigheten, famt Herr
Profeflbr S trome

r

s Ron , och Herr Secretera-

ren Elvii karta Afhandling, rörande detta åmne,

uti KongL Vetenfkaps Academiens Handl. for

*747>
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1747, fidan 138 och 161. Men då jag 1748
uti Cadix blef bekant med Engelfka Medicinac

Doftoren John Thomson, en mycket heder-

lig och for fin
5

uti Medicineny med forfkrenhet

förenade infigt nog ålfkad Man 5
fick jag af

honom åtfkilpg' beråttelfeyfå val om Elektrici-

teten, fom ock om de Curer, fort) Herr Pivati
genom Eleftriciteten hos åtfkilliga arthritifka

och paralytifka fjuklingar -hade afhidkommit,

och med hvilken bemålte Doftor hade tak.

Denna Ele&ricitetens verkan uti Medicinen
fick jag federmera ijff ytterligare inhåmtaaf
Hen' Doftoi: Zétzells ar 17^4 utgifnaj

fettaria Ekttrico - Medica, ' hvareft utflagen af flera

Ron och Forfok iiti åtfkilliga ijukdomar om-
talas.

Härigenom fick jag då anlednings at något*

nårmåre och mera tanka uppå Eleftriciteten,

famt tillika luft at forfkaffa mig fjelfva Eleétri-

citets-Machinen, i fynnerhet fedan jag fick Herr
Hausenii Traftat de novis projmibus In Hlftoria

EleBrichatisyOch. von Sandens Dtjjertatio de Suc*

cino EleHricorum- principe > Ltpfi<e Vyifås famt Herr

Jallaberts Experimenta EleElrica ufibus Mediets

applicata, jåmte Herr de Sauvages SendfchreU

ben an d.Éerrn D. Bruhier, tryckte iBafeli7f0
5

och Lorentz Spenglers Briefe von Erfahrun*

gen der Efeffrifchen wircktfAgen in Kranckheiten^ Co-

fenhagen i7S4> hvilken ock latit: aMta en Ele-

ktricitets- Mächine, det ock Herr Jallabert
och Herr Hausen åfven gjort i fina Träda-
ter

5
hvilka alla, få val fom en uti Kongl. Sven-

Ika Vetehlkaps Academiens rum i Stockholm,
och en på Nofocomium ut; Upfala, jag 175-4
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haft den föraviivat bele. Men af alla hafver jag
icke funnit någon behändigare, än den Electri-

citets - Macb ine , fom Infoumentmakaren i Lon-
don; Herr Edvard Nairm för mig ijfp för-

färdigade* Denna ar det, hvarmed jag gjort

de forfok, lom uti Kongl. Vetenfkaps Aeade-
rniens Handlingars flfla Qyårtal blifvk införde,

och år aldeies lika med det afftick i
:
koppar

5

iom jag fer fedcrmera vara utkommet, och har

tilpäfkrifc: Nai-rns Ektirkd-Machme. Af alla

de Elektricitets - Machiner jag ofvan anfört , är

ingen fä lättvindig pch behändig fom äenna> ty

£t
: ,
.i-Barn, om 6 ars ålder kan omvrida fjeifva

Kulan med fin lilla, vef, fä fort iom 'behofves^

ap fä irark ftot och verkan .kan, göras,; fom jag"

nägonfin fedt kunna fke med de ftorfta glas-

"kulo (r, fom o.mtakc åro 4 •
, v

Efterhanc} under EleCtrici tetens användande

pä f]uklingar hzv
(
]ag ,up funnit och, förfärdigat |t-

ikiliiga Initramepter ,
hvarigenom jag lättat ope-

cafioneme , och ty cker .mig närmare vinna min

äQlgt ? dä jag med deffa kan . använda gniflror

f||$q ftoten pä hvad .ftaj.le;, af kroppen, fom be-

hagas;, ocja tjen^git .finnes, utat^ at den ofriga

.delm* af .kroppen blifver känbart rord. Delfa

har jag här Jen ,år^n at föreftälla uti Tabellen

^J^l^rftftr 3%9ttl Qph z ho tvänne krumma
A4MIngs.'r maqhincr , fom hafva en ögla

v
i ena

och" ?a krok i andra åjadan, fä at.de kunna ha^

k as::tilfamman och fattas om .et - lär,' när deruti

.är vli^^^bvaHiti fedan ena ändan af eivMäffingSr

iMiä halfgs, pch- den< :
afidra- uti flafkan ^ foi^n hän-

getifi M|fliög5;T£y1indern . Et litet ftycke ne-

d,mfor dar deffe fi:|*g Mäffings-fcrokar. äro iatte

om-
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omkring lår eller ben, hvareft behof gores, ha-

kas de andre fmå Mäjimgs- krokarne ^N:o 7V 8

och 9 , eller fä mänga iom behofvas*, tilfam-

mans, och fattas omkring nedan for knäet eller

någonftåds på benet, fä at MåfTings - krokarne

1 och z ofvantil, och de andre fmä 7, 8 och 9
nedantil, innefluta den delen af lär och ben, fom
Patienten klagar vara med värk anfatt, dä tlti

de nederfta Måflings - krokarna hakas en annan
kådja, vid hvars andra anda den pek-fpiran eller

ftängen fåfies, hvarmed man fedan pekar på §
å J tum nära intil den på Silkes - trådar hän-

gande Cylindern, under det kulan omvrides, då
Hoten och en ftark ryckning famt (kakning ftrax

kännes allenaft imellan där defle Måffings-kro-

kar åro fatte.

De 5 fom fålunda hafva blifvit elc&ricera-

de, berätta, at rundt omkring, dar de meranåmn-
de krokar litta, hafva de, i det famma fom ap-

plicationen fkedt,kånt en Itärk hetta likfom af

eld rundtömkring lär eller ben, famt et ftarkt

fvidande och mulrande for en liten ftund, och
ibland hela dygnet ja, jag har fjelf kant for

flera dagars tid en ovanlig roreife på det ele-

ftricerade ftållet.

N:o 3, 3, tvånne fmä Måffings-ftånger,

fom åro gjorde med knappar i ena andan, och
hafva likfom en liten flat fkål i den andra ån-

dan, fom år fä pafs concav 7 at den paflar ofver

et ogas convexitet når man blundar. Vid den-
na operationen måfle, om båda ögonen {kola

cleftriceras , tvånne Perfoner vara tilftådes, fom
hålla de#a Mager med fina fmå fkålar på Pa-

• tien-
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tientens ögon, då communicationen med flafkan

och Cylindern fedan fker på vanligit fått.

De, fom hafva, jämte blindhet af fvarta

eller hvita Starren, tillika känningar af fticfc*

ningar och vårk , hafva ofta helt underligen och
häftigt med en enda ftot biifvit hulpne $ men
fjelfva blindheten har jag ej ånnu förnummit
kunnat til det ringaite på någon enda förfvinna*

iJnder Elektricitetens application hafva de iedt

ftarka gniftror for ögonen.

När jag velat eleétricera någon i öronen

for dofhet eller fufande, få har jag ock brukat

defla 2,:ne ftånger N:o 3, men allenaft vändt

dem om , och i ftållet for fkålarna fatt knap-

parna in igenom oronhålet.

Det har hulpit mänga, hvilkas dofhet och

fufande kunnat härröra af förkylning eller någon

flags våtfkornas forftoppning, hvilken hårigenom

kommit at på något fått (kakas los och göras

flytande.

N:o-4 brukar jag, når på någon vifs del,

nerv eller mufkfel den electrifka kraften ikolat

lampas. Inltrumentet fer ut fom en liten ham-

mar, fpetfig på ena och tvår på andra andan.

Det år helt och hållet af Måffing , med en ring

på (käft -andan , hvaruti kådjatl hakas vid dcfs

Brukande. •

N:o y år likafå förfärdigad, fom N:o 4^
men med den ätfkilnad, at jag i den tvära och

breda andan fåftac likfom en liten dikes -puta,

och brukas denna, då jag vil eleftricera någon

värkande tand; fom fker, då den fpitliga andan

fättes ned i den tanden fom värker, och hålles

til med den emotflående tanden, hvilken for

filkets
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filkets ftull, fom år ofvanpä, ej får dä någon

känning af Elektriciteten, få vida det aktas for

fuktighet. Några 4900- perfoncr hafva nu fnart

i öjårs tid blifvit vid en enda ftot hulpne ifrån

den håftigafte tandvärk inom några minuters tid,

fom ftundom längre och ftundom kärvare tid

haft beftånd, alt efter fom de aktat fig for for-

.kylningar* En vifs Fru mifte en gång em häf-

tig tandvärk, allenaft dermed, at hon fäg en

annan, fom for famma orfak blef eleétricerad.

Hon ville ej forft väga fig at förfoka, derfore

xnåfte det fke med en annan forft, och då den

famme var blefven fri ifrån lin tandvärk, tyckte

Frun, at hon både borde och ville våga fam-

;ma Cur ; men i det hon ftulle fatta detta In-

ftrumentet N:o f i munnen, blef hon fä alte-

rerad, at hon begynte fvettas, och fade at tand-

värken forfvunnit, få at hon ej kände det ringafte

til honom, och har nu på 3 :dje året fluppit

denna plågan.

Mycket larer fåledes räddhågan, blodens

rorelfe, och fvettning fom dymedelft fororfa-

kas, kunna uträtta och <*ora någon låttning, un-
der electricerandet , ifrån det onda , fom väl

ftundom, når det ej hafver for djupa rötter el-

ler for vida bredt fig omkring uti kroppen,
kan antingen aldeles forfvinna, eller ock for en
god tid uteblifva.

N:o 6 år ock et Måfiings-inftrument, lik-

nande en brodnag^, hvarmed i kakebrod hår på
orterna hackas fma hål i brödet, at det af gås-
ningen ej fkal fpricka. Hår fitta allenaft 3 Måf-
fings-ftifter uti bottnen, fom ej åro hvafta,

men
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men hafva fmå runda knappar på andarna, hvilkä

hållas' på det ftållet, fom ikafl electriceras.

Ofta Hafva de kommifr hit, fom klagat, at

pä något ftålle pä ryggen eller armar, lår och
ben , kunnat fatt hg en vårk , uf i en vidd
ungefärligen af etThé-fats ftorlek, ftundom med
och ftundom utan det ringaftc tecken til rod-

nad eller fvulft* Når få varit, har jag befor-

drat eleftrifka kraften på nämnda ftållet med
detta inftrument N:o ö, och funnit ofta ganfka
god effe£fc : få at jag fedt värkande fvuifter der-

igenom forfvunnit , och varken dampats inom
et par. dagars tid.

Jag hafver med flit gjort andarna pä den-

na Machine klotrunda, emedan jag förnummit,
at hvad fom pa något ftälle med fädana trub-

biga ting vidrores, får då ftarkare ftot och häf-

tigare gniftror, ån med fådana Machiner, fom
åro fpetlige och hvafsuddige.

N;o 7, 8 och p åro förut omtalte.

N:o io år en machine af Stål, fom har en

led midt på och i andarna runda o^lor likafom

glasögon. Denna brukar jag då något for huf-

yudvårk flcal forfokas, och fpånner (emedan han
år fjådérfpånftig gjord) honom ut, tvårs ofver

hufvudet, dar fom varken kännes.

Lindrig Hemicrania hafver jag igenom E-
leftriciteten, åderlåtning på foten och dageli-

git fotvatten 8 å 14 dagars tid, på åtflulliga

fårdrifvit.

N:o n , en Måffings - plåt få ftor ungefår

fom en fko-fäla, dcruti jag' fåltat och lodt

faft åtflnlliga fmå halfrunda Måffings - knappar,

hvaruppå jag låter den med bara foten ftiga,

fom
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fom klagar ofver vårk i foten och fotfälan då

kädjan hakas uti en af öglorna och föres up til

flafkan. Likaledes, då jag vil ele&ricera hela

benet, foten och låret,' få låter jag den fjuka

ftiga pä denna machine, och många hafvn funnit

fig val deraf. De fom hafva ftått derpå bar-

fotade, berätta, at, i det famtnä fom ftoten

gifvits, hafva de kant heta Hickningar för hvarje

knapp i Machinen, fom de ftått på*

Hår kan ock anmärkas, at jag aldrig bru-

kar harts-eller beck-lådor, eller glasfotter under
något bräde, at låta dem ftå pä, fom fkola de-
duceras} ty jag har ej förnummit någon annan
ändring j ån at, dä denna Måflings - plåten eller

Machinen blifvit, lagd pä hartslädan, och man
då ftått derpå, har man tyckt kraften varit nå-

got ftarkare.

N;o 12 år en krum Machine, fom jag gjort

af trå, och fodrat med filkc inuti de hålen, hvareft*

Måflings - flcrufvarne N:o Ikrufvas ige-

nom, då man på något ftälle af et ben, fom
af figuren fesj vil, at Eleftriciteten fical pene-
trera tvårt igenom, då antingen kådjan , fom
år hakad imellan båda fkrufvarna .i deras oglor,

tages af midt pä, och den ena kådje-åndan med
flera längre kådjor föres up til glas-flafkan, och
den andra hakas i pek -fpiran eller ftången, hvar-

med fedan ftoten utläckas.

Detta Inftrument har jag funnit vara

ganfka behändigt, at fatta på hvad ilålle man vil pä
kroppen. Bredevid , under Numrerna ij,åro

ritade fmå Måflings- knappar, fom kunna (kruf-

vas på andarna af (krtifvarna 13, 1 3 , når man
på det fåttét vil operera.

$ N:o 1$
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N:o if och 1 6 utvifar en Machine, fom
ock kan fattas om et lär ^ arm eller ben. Sjelf-

va den halfva ringen Nio ly år af trå, 1 lika-

fom N:o il$ hvafuti fittä 9 Måflin^s-fkrufvar^

fom kunna fkrufväs in och ut, fa långt fom
man behofver at fatta omkring déjm delen, fom
{kal eleftricefas* I hvar och en af deffa fkrufvar

år i ofra andan x et tririt hål, hVarigenom en
Måflings-kådja ii* dragen } fa at • nar kädjan

N:o 16 år igenom flera kådjor ihophångd med
flaflcan^och ftoten gifvés,få fkef en tryckning

och gniftrande pa hvarje ftålie , fom Ikrufvarrie

tiycka på med fina fmå knappar, hvilka jag

fåftat i deras andan

Fortsättning
af K. Tabell - Commiffionetis Anmärkningar,

Öm Sven/ka Folkhopens fördelning r

i anfeende ttl ålder och kon,

Uti KöiigL Vetenfkaps AcademienS Hand-
lingar , det andra Qyårtalet for år 1764,

åro de allmänna conliderätioner kärtéligen an-

förde,
1 fom i Oeconomifk affigt kunnat dragas

af vår Folkhops jåmforelfe emot Rikets vidd

och Phyiifkä omftåndigheter. Nu fordrar ord-

ningen, at tilfe^ af hvad fårfkild befkatfenhet

lämmä Folkhop åf, i anfeende til ålder, kon
och ftånd i men öm delTe trenne omftåndigheter

{kulle tilfamman utforas
5 få fkulle avhandlingen

blifva for vidlyftig ; derfore vil man denna gån-

gen allenaft betrakta de tvånne förre, och gifva
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den tredje, fäfom den vidlyfcigaile
5 fitt eget rum

och fkårfkädandc.

Hela Sverigts Folkhop, fom är 1760 ut-

gjorde 1^83,1 1 3 månuiikor^beilod af i
5

i 17,938
jVlans- och l,2ff,l7f Qyinsperibner, Uti ke-

djan af månni ikans vanliga ålder, är medlerila

delen den enda*, uti hviiken månnifkans omftän-

digheter äro fulikomligali. När nian frän den-

na medeltiden anfer hannes filftånd, förit från

början, och fedan til flutet af lefnädenj la fin-

ner man dels mycken brift, och dels et itan-

digt. aftagande. Månnifkans befkaffenhet vid

ingången och utgången af denna veiids - theatern

kommer i hriften och (Vagheten få mycket of-

verens, at man deraf får god anledning .til Folk-,

hopens clafiification i anfeende til alderen.

Når man anfer månniikor under f och of-

ver 80 års ålder ) fa hafva de förra icke *ånnu

fått krafter til månnifko - {lagtets biltånd: der-

emot hafva de lenare
. förlorat fina formogen-,

heter, fä at de 'bagge äro ofkickelige til at tje-

na andrå j men behofva andras hjelp och un-,

dqrftöd.

Anfe vi åter dem y fom fir.o mellan f och 1 f%
famt. 6f och 80. ar gamla i få hafva de förre

ännu . icke fatt fylleft kropps- och finnes- ftyrka

til medborgares och eget gagil > meil kunna lik-

väl mer och mer "hjelpa (ig fjeifva och famla

egen årfareiihet t De fenar e. hafva tvärt om no^.

fedan fortärt fina kropps- och finnes - kfafter^ ia
:

at de knapt kunna meta. uträtta, ån hvad deras

egen ans och förnödenhet fordrar.

Den medierftä delen af männiikor, itlidkn

tf och 6 f år, år altfå den dugeligafte ^ och kaii

:
0 Så " fåle*
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fåledes tilfkynda fig och fina medborgare det

bafta gagn, både med kropps och finnes for-

mogenheter.
Hvad den forfta Claflen angår 5 få utgjorde;

barnen for år ijöo et antal af '3 39*108 perfo-

ner, hvaraf 168,0^4 voro goffe- och 171,05-4

flickc-barn: hvilka tilhopa uptaga nåilan lf af

Rikets hela folkhop. Men när man lägger hår-

til 17,406 perfoner, hvaraf 6,486 åro gubbar
och 10,920 gummor ofver 80 år 5 få gör denna
fvaga Claffen mer ån af Rikets hela folkmängd*

Vidare torde från den dugeliga Claffen få

afråknas 1 perfon til 4 barns ans, faft någon
fkihiad deruti år, i mer och mindre formogne
hus: få at 84,777 arbetsföra perfoner måft äro

fyflofatte med barna-fkotslen. Äfvenfä kan man
i det minfta beräkna 1 hjon til hjelp och up-
äfsnmg for 20 gamla ofver 80 år, hvarigenom

70 arbetsföre perfoner ännu aftkrifvas frän an-

dra fyslor. Altfå åtgår til de yngftas och Hä-
ftas ftotfel en arbetsför folkhop af 8^,647 per-

löner.

Den andra Claflens månnifkor beftodo år

1760 af 498,998 perfoner , imellan y år exclu-
five, och iy incltifive, hvaraf 2^0,15-2 voro
mans -och 248,846 voro qvins - perfoner : hvar-
emot de åldrigas antal, ifrån 6f til och med
So år, var 116,574, hvaraf 46,639 hörde til

man- och 69,7

3

f til qvin- könet: få at denna
Claflens fumma, 61 f,372 perfoner, utgör -} och

eller naftan i af hela Rikets folkhop.

Den tredje eller dugeligafte Claffen af Ri-
kets inbyggare ån nu den, fom i defla betrak

-

ttlfcr
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telfer fordrar den måfta upmårkfamheten. Denna
Folk -mängden var ar 1760: i>3P<J 5 3 3f perfo-

ner,af hvilka 6f 1,248 hora til Man- och 74^087
til Qyin- könet. Om detta antal jåmfores med
hela Rikets menighet, eller alla 3 Claflernes

folkhopar! få finnes det utgöra
*~-y

delar é
o

794/371

hela folk - fumman, eller förhålla lig til den fam-

ma, i det nårmafte, fom fSf^iS til 1,000,000:

och fåledes gor det 204,779 perfoner mer* an

hälften af Rikets hela folk- mängd.

Ehuru nu, a denna Claflens folk - fkara Ri-
kets trefnad hufvudfäkeligen beror, efterfom

fyflorne genom de dugeligafte hufvuden och
hinder måfte béftndas : fa fä de likväl ej altid

utofva fin fulla ftyrka, efterfom fjukdemar,

fel och åkommor, gora dem ofta fädana hin-

der, fom fuller icke kunna beräknas, men åro

likväl af nog betydelfe. Och ånlkont nagre af

den andra ClafTen kunna vid allmänna och en-

fkilda fyflor gora något biträde få år det lik-

väl, i anfeende til den tredje ClafTens nyfs an-

förde brifier, ej mycket at räkna uppå.

Men det år fåkert nog, fom ofvan fagt år,

«at 85*5647 månnifkor bora från denna Claflen

afdragas, måffc til barns och urgamlas fkotfel

,

fä at ej mera ån 1,310,688 perfoner kunna an-

fes for rått ftåndige i fyflcr och goromäl.

Härvid måfte man årindra, at defle tre Claf-

fers fummor, icke, fom de borde, tråfFa helt

noga in med Rikets totala folk -numer : ty

emedan Landets Civila och Ecclefiaftique for-

delning, pä flera orter, icke år enahanda -> fa

har det håndt, at någon irring foielupit, :

s 3 P4-
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Pråfterfkapets fortekning blifvit fånd til annat

Lands - Cancellie , ån hvartil dcfs Confiftorium

kunde räknas: men få torde (likt Fel Framdeles

ilttéiigen kunna botas och afhjelpas.

Imedlertid, om man antager, at Rikets om-
ftåndigheter vore på ro års tid oförändrade i alt

annat v undantagande i folk -hopens tilväxtj fa

får man likväl ej £upponera andra olikheter,

hvad åldrame angår, ån dem, fem de fårfldkie

åldrarnes folk - mängder nu. aga: nämligen i fam-

ma proportion, Således år fannolikaft , at om
den tredje Claflen på io är vuxe til z millio-

ner, fa fkulle ock de tvä foregående Claflers

Folk - mängder tiltaga i famma män, och dy
borde i detta fall den fvaga Claflen då beftä*af

f if,f 24 perfoner*

Altfä år klart, at om man, i någon vifs af-

figt .på allmänna hushållningen, vil göra jåmfo-

relfe imellan en Stats olika folk »hopar, Fä mä-
fte jåmforclfen fke imellan Statens totala Folk-

numer > och icke med uteslutande af någon-
dera, antingen den mindre nyttiga, eller öne~

reufa Claflen, då man antager alt annnat i Sta-

ten at vara lika,

Den anförde Folk -hopens fordelning i Claf-

fer gifyer anledning til åtfkilliga nyttiga un-
derfökningar i allmänna Hushållningen, hvaraf

Statens ftyrelfe kan hafva mycken hjelp, vid

de forfattningar, fom böra göras til Rikets up-
komfl:, Om man få noga vifste åtgången af

fpannemäl i hvar Clals, fom vi åro vifle om
Claflerncs folk - nu iner, få hvar for lig, fom
for totaliteten* fä kunde man helt noga be-

raklua tunnetalet af fpannemålen til hela folk-

hopens
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hopens föda. Imedlertid vil man tåga något yifst

for ovilst , och fatta, at 3 tunnor fåd årligen

förtäras af hvar perfort i forfta Claflen, 4 tun-

nor i den andra, och f tunnor i den tredje. Då
kommer hela fådes - förtäringen at^ beftå af

io,fiz,70f tunnor: hvilket {Varar nåra nog e-

mot det quantum af fpanmål, fom yppas, då

man for hela folk -fumman beräknar 4 tunnor

på hvar perfon, fmått och ftort ofver hufvud,

och kan icke vara fårdeles for mycket tiltaget,

efter den tredje Claffens folk -hop årftorft,och

hvar perfon deraf behofver f å 6 tunnor ora

året, och val mera for dem fom lefva af {krådt

br6d, icke at råkna åtgången^ til dricka och

brånnevin. Men at Rikets Heman- tal och defs

åkerbruks vidd ej fynes. fylleft kunvp produ-

cera berörde quantum , det vifar , at den råkne-

grundcn ej år få pålitelig, fom den förra.

Det finna "vi med*vifshet, at Jord -bruket ej

fyller vårt bchof, utan måfte briften årligen,

per medium , årfåttas med 400,000. tunnor ut-

ifrån. Altfå måfte våra jord -brukare tilverka,

Ikilnaden 1 o,%il,jof tunnor. Nu få vi en an-

nan gång fe, at Jord -brukarnes antal, lom un-

der tredje Clanens folk-mångd innebegripas

,

ej ftiger* högre ån til 1,075,71? perfoner :
for-

denftull år det begripeligt, forft at denna arbets-

hopen omojeligen formar framfkaffä mera fåd

ån han gor \ och fedan at berörde folkhop måfte

okas til i, innan han kan forforja Riket med
eeen brodfoda.

268,4? 1
•>
bvilken, lagd til det hela, nämligen

1,073,715-, gor Jordbrukarne 1,342.,! fö man

S 4 ftarka.
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ftarka. Meri fom hela den tredje Clafien förut

be Itår af 1,596,3 35* perfoner, eller 312,610 per-

foner mer ån Jordbnikarne åro; fä mäfte den
fiftnåmnde fkilnaden åfven ökas i lamma propor-

tion. Derfore år klart, at når Jordbrukarne
okas med J af fig i]elfva> få måfte den tredje

Claflens folkhop blifva 1,672,831 til antalet,

famt den andra Claflens 737,941, och den forfta

Claflens 4x7,109 perfoner ftark. I följe hvaraf,

och efter gjordt beting af proportionel tilok-

ning, hela Rikets folkhop komme da at utgöra

£,837,881 månniflcor.

Men når man på den tilokta folk-hopen
beräknar en lika fådes- förtäring, fom år anta-

gen for nu varande folk-mångd^ få belöper fig

på den forfta Claflen 1,281,327, pä den andra

2,9f 1,764, och på den tredje 8,364,^ : til-

fammans 12,^97,246 tunnor fpannemål} och få-

ledes 2,084,5-41 tunnormef, ån nu for tiden af

fåd åtgår. Hvaremot, då man tilfer, hvad den
tredje Claflens okte Jordbrukare efter vanlig

eultur kunna fram{kaffa; få beftiger figjådes-til-

verkningen dä til 12,640,878 tunnor : hvilkcn

dä med litet ofverfkott förflår til fjda för hela

Rikets tilokte folkhop. Men om Storfidfts-

eielningarne derjåmte med alfvar främjas och
forthjelpasy få blir det uppenbart, at vi fnart

nog, utom eget behof, lkulle årligen kunna ut-

fkeppa mera fåd, ån vi nu hämta utifrån.

Hogfta angelägenheten lärer fördenfkul for-

dra, at Jordbrukarnes antal måfte genom kraf-

tiga författningar okas, ty utrymme och näring

for dem flår ganfka vida opet , dels genom den

uptagna jordens båttre ans, och dels genom nya
up-
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upodlingar. Men fora menige Mans ungdom
pa landet hittils ej ägt forfvar af Lagen, utan

-hafva raaft fkyddas af Husbönder, och tvingas

under Tjenilehjons- ftadgar $ fä hafva de blifvit

föranlåtne, at ofvergifva Fäderneslandet, hvareft

de ej fatt lof at fatta fig ned i backlhigor och
nybyggen, at dar bygga hjonelag, oka folk-

hopen och forfor ja fig med arbete for dags-

penning. Fordenfkull är det hog tid, at utflytt-

ningarne forekommas, ock fåkerhcten for defla

fria månnifkor ,
enligit . Fundamental - Lagen,

noga värdas: hvilket tker, dä Kongl. Brefvet

af den iS. Febr. 175-7, jåmte Kongl. Forord-

ningen af den zo« Julii 1761, fornyas, med den
tillåggning, at Torpares, Husmåns, Dagakar-
lars, Ryttares, Dragoners, Soldaters och Båts-

mans barn jämväl äga frihet at villas hos fina

föräldrar > taga ärlig tjenlt om de behaga, eller

arbeta for daglon. Och pä det Menigheten
mätte fatta tro til flik naturlig frihet , borde
en allmän Forordning derom,tvä gångor om året,

pä predikftolen lamt vid Härads - tingen allmån-

neligcn kungöras, hvaruti ftort vite jämväl bor-
de utfättas for Ämbetsmän och Betjening, fom
på något fått den famma öfvcrtrådde med fol-

kets ofredande.

Efter alla Obfervationer ofver Mortalitets-

och Tabell -verk både har och utomlands, har
man funnit, at årliga tilfodslen af Gode -barn
år måltadels något ftorre än af Flickor: utan
tvifvel,at de, efter Skaparens vira förforg, fivullc

framdeles vara trlråckelige for giftermål, fall de
genom idkeligare och farligare arbeten lida mer
afgäng,ån Qyinno- könet. Men deruti har detta

S f . året
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året 1760 varit befynnerligit, at flera Flickor
blifvit frambragta åii Gofiar, eluiru ofyerfkottet

ej ttiger högre, än til 479 peribner ibland 74,0 6

f

barn: fä at förenämnde lilla antal förhåller lig

til hek barna -fumman fom 1 til if4 vid pafs.

Om folk -hopens åldrar delas i" Decennier,

fa år roåftedels det 1 :fta Decennium folkrikaiL

Ar 1760 beftod det af v 9,706 niånnifkor. Och
ehuruvål, vid denna ålder, fkilnaden imellan kö-
nen icke plågar vara mycket flor: fä var lik-

väl detta året Goflarnes antal allenaft 290,681
och -Flickomes 300,3865 få at ofv-erflvottet ilcg

til 3,70f perfoner,

Det andra Decennium innehade i bemåite
ar 440,495 perfoner. Vid denna ålder plågar

fkilnaden , . könens antal imellan, vara mim It.

Piltarne voro då 219,346 perfoner, men Flio
fcorne allenaft 1,801 perfoner ftarkare.

Når man undantager de två eller tre förfta

åren af månnifkans ålder, få har gerna Qyinno-
konets antal ofverhand, i lika åldrar. Goflarne

födas gemenligen flere ån Flickor
?
fom fagt år:

men efter tre års forlopp , är gerna öfverftbtv

tet, och något mera, genom en ftorre dödlig-

het , bortfmalt, Denna undervigt vil gerna til—

taga, til en mindre dödlighet å Goflarnes lida, och
begynner vid flutet af forfta Decennio at låtta

könens antal i någorlunda jåninvigt ? Imellan f
och iq år var Goflarnes antal rneranåmnde är

12.85627, och Flickornes 110,332, få at hela

fkilnaden gick allenaft til 70 f perfoner mera på
Pige-barnens (Ida : hvaremot deras ofvervigt lteg

til i 5opf perfoner ofver Goflarne, då bagge to^

gos imellan 3 och f åi\

Men
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Men vi få råttnu fe , huru Skaparens mil-

da forforg lägger å daga, at hvar Man kan i

råttan tid fa fm Huttru, och hvar Qyinna fin

Man, fa framt icke ovanliga händelfer mellan-

komma: hvarom nedanföre. En fadan Guds
fkickeife vilar ofs tillika

5 at en oftadig ficor^

lefhad, jämte Polygamien , år Gud mifshagelig,

och til flåg-tets ökning odugelig. Och fom Sta-

tens måtta angelågenhet beror inbyggarnes

myckenhet * fä äro tidiga och mogna giftermål

de båfta medlen til århållandc af folkrikhet.

Nu år, vid flutet af det andra och början af det

tredje Decennium, månnifkan hade til kropp och
finne faått fkickelig til hjonelags - byggande och
afvelfamhet , äfvcnfom könens antal, vid de

åren, i det nårniafte är lika 3 fordenftull hora de

politifke forfiittningarne jutt då på alt fått bi^

draga til en flik förening Man och Qyinna imel-

lan. » Men när man befinnar, at den meniga
Arbets -hopens barn och ungdom å landet hafva

i längan tid varit utan all fäkerhet och forfvar,

få framt dg icke blifvit fkrifne for något jord-

bruk, eller ock hos Husbönder i ärstjenfl* fä

har den aldramintta delen af berörde ungdom
kunnat gifta fig och fåtta eget bo,ätminftone

den tid Naturen fådant ämnat, utan hafva de
mått, i ogift tilftäncj, fornota fin tid, fom tjenfte-

hjon, och fäledes do bort , utan at Staten for

dem fått någon årfåttning. Än vårre verkan har

fådant gjort på den ofriga, och kanfke ftortta,

delen af denna ungdomen, fom for fin trygg-
hets fkull, och i hopp om giftermål, har be-

gifvit fig ur Riket: och emedan defia lands-

flyg tingar mått bettå af Mankon y få vifar ock
Ta-
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•Tabell-verket en ftorre ofvervigt i Qyinkonets
qvarblefnc antal, an Naturens ordning eljeft fkitlle

medgifva* .

Det år fåledes ej underligit, at vi dragas

ined en bedröfvelig foikbrift : men detår ft:ada5
at alla vara näringar, och landtbnaket malt, har

derigenom koftfmit i lägervall, där likväl måtta
utrymmet är for arbetares bärgning ä landet

,

och. ftörfta behofvet af fädant fritt folk, fom
forja for lig fielfva, och aro fina egna, under
det de villigt fkulle arbeta for dagspenning. Bet
år altfä klart, at ånitont tidiga Giftérrhäl icke

hos ofs blifvit forbudne , fä äro de likväl in-

dircéte hindrade och mot formodan forebygde
hos den folkhopen, fom, for Statens angelägen-

hets fkull, borde til tidiga hjonelag vara malt

upmuntrad , hälft Riket och det enfkildta bief-

ve dymedelft forfedt med de båfta och tilråcke-

ligafte arbetare , utan at de hette tjcnftchjon,

eller njöte ärlig lon med mera, fom ofta tager

bort Husbondens vinft och trefnad : äfvenfom
Publicum måfte, for det anförde hindrets {kull,

fakna tilgang pä nödigt rnanfkap, dä det fom
måft behofves, bäde under fred och orlig*

Men det år icke Tjenftehjons- ordningar

allena, fom hafva infkrånkt och forcbygt tidiga

hjonelag ä landet, utan mäfte ock det tränga

Tcgefkiftet i äker och ang hafva fin del der-

uti: ty for fl: kunna ej få mänga hushåll rymmas

på hvart Hemman, fom jorden fkulle medgifva,

om ägorna läge i flora fkiftenj och fedan få

inga Back flugor och Nybyggen anläggas ä ut-

marken, innan livar granne i By fått genom
delning fin tott, få at Delnings- verket, äfven

i den-
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i denna äffigt, fortjenar at hjelpas och fort-,

fkyndas.

Imcdlertid har noden lårt mänga hushållare^

hålft i Finland 5
at hållre betiena fig af gifta

tjenftelijon, ån at vara dem aldeles forutah. Så-

dan utväg {bulle ock många flera hafva tagit til

hjelp ; men fom fädant fordrar mera utrymme
och flera omMndighetery fä har den feden icke

kunnat blifva allmän*

Hädanefter vilman ock hoppas, at fådan

nodhjelp ej må behofvas: faft det vil mycken
tid til , innan menige Man kan flåppä lin far-

hoga for ofredande, och blifva hemma ftadd,

lamt fä fullt förtroende til de forfattningar , fom
Höga Öfverheten redan gjort, och vidare for-

anlåtes at* med eftertryck gora, dels til Me-
nighetens fåkerhet, och dels til defs inrymman-
de i flera boningar.

Det tredje Decennium for år 17Ö0 var

376,177 perfoner, hvaraf 173,95-2 hörde til

Man -och zoz,zz$ til Qyinno- könet : få at fkil-

nåden belopp fig til 28,275 perfoner flera Qyin-
nor. Och 10m denna ofvervigt år ovanligt ftor,

lå år han ock tilfållig, af orfäk, at detta och
de tvä föregående åren medtogo en hop karlar,

genom fifta kriget , åfvenfom fkråmfelen for

vårfningar och den allmänna Kungorelfen af

den 3. Julii ljf9 dref en myckenhet, få från

.Landet fom från Stockholm , ur "Riket : til ex-
empel, det finnes afStockholms Tabell, at hvar-

jehanda arbetare och lärlingar, fom år 175*7
voro 11,400 , blefvo genom utflyttning år 176a
forminfkade til 8,388, och fåledes ofver 3000
af dem förlorade. Och hvad annat lårer nu da-

geli-
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geligen hånda hårftådcs, cfterfom man horer,

at den ena Fabriquen och Verkftaden efter den
andra luta til undergång?

Likvål år det oitridigt
9 at defia tre tide-

Kvarf af månnifkans ålder äro de vigtigafte,

och fordra kloka Regeringars fornämfta omlorg:

ty alt hvad en folk - hop fkal med lycka och
framgång nyttjas til, beror uppådefs fkotfel och
handledning i de yngfta åren : åfvenfom defs

ftyrelfe til fyllor*, Raringar och' lefnads* 1 ätt, far

famre eller bättre utgång framdeles , altfom

värden om ungdomens undervisning i Chriiten-

dopis och borgerliga fkyldigheter blir handhafd.

Deil förmögnare delen af landets inbyggare

har någorlunda .lågenhet och utväg til lin ung-
doms underrättande^ men Allmogen eller menige
Man, fom likvål fått en angelagen näring vid

Jordbruk och Bofkaps- fkotfel om händer, har

for fina barn nåftan ingen undervisning derom
at tilgå : mycket mindre kan berörde ungdom,
Utom de förfta Chrirtendoms - ftycken, fa nå-

gon kunfkap om fina {kyldigheter emot Fäder-

neslandet, o.oh hvad de deremot häfvä at for*

dra. Altfå äterftar mycket, hvad i den delen

af Publicum år til görande^ och idkcligen ber

påtänkas.

Vid det tjerde b
femte och (jette Decennium

||v icke något fynnerligit at anmärka, vidare,

an at folk - hopen deraf for är 1760 beftöd af

74f,8

1

9 perioner , hvaraf 347,2,37 voro Mån $

och 3p8,f8i Qyhiiiöri fåledes ltod ofvervigten

til fi,34f perfönef på Qvin- könets lida.

Uti det fjunde Dedennio beftod folkhopen

ar 1760 af iiörfil perfoi)er v hvaraf f4 $&j&
'

hörde
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hörde til Man - och 72.5833 til Qyin - könet : fä

at fkilnaden dem imellan var 19,1 £4 perfoner.
,

Uri det åttonde Decennio var folket 64,767,

perfoner, nämligen 2f, 198 Mån och 39,5-69

Qyinnor, och fkilnaden var 143371 flera Qyin-.

folk.

Det nionde Deceniiii folkhop var 1^,832,

nämligen f ,91 1 Mans- och P,Pöi Qyins - perfo-

ner; hvilka fenare vora ::fyVJo flera perfoiler.

Det tionde Decennium ågde allena ft i,774
perlöner, nämligen f f f Gubbar och i

5
oi p Gum-

mor, få at det könet behåll tiifenaffce ålderen

en pluralitet af 464 perfoner.

Dä månnifkans ålder på detta fattet förde-

las^ kan man, med iipmårkfamhet, finna deruti

en befynnerlig ordning, fom Skaparens vishet

inrättat^ hvilken båft kan fkonjas, om man an-

tager det forfta43ecennii folkhop-fpjjzéjob vara

1000, och upforer de följande Decenniers folk-

mängder- i famma proportion j få blir Serien fom
följer:

Decennium*
Forltä - -

f l,oöo,

Andra - - - 738.
Tredje - -

.

- 630
Fjerde - - - ^43
Femte - - - 404.

Decennium*
S jette - - 30Z.

Sjunde - - 212.

Åttonde - - 108/
Nionde - - 27*
Tionde * - 2.6j£.

Håraf kan tydeligen Ik onjas , huru afgängea
Varit ftorft i det förlta och tionde Decennio:
inen likväl ftorre vid utgången ur verlden ån-

vid ingången* Det famma har man åfven af de
foregående årens Tabeller ärfarit

3
då icke någon

;

gångbar barna-fjuka gjort barnens aftagande ftof-
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re , ån ålderdomens vanliga (kyndefamhet ur verl-

den. JLikaledes finnes, at afgången år minfb i

det fjerde Deccnnio.

Om man pä lika fått upråttar Serien for

hvardera könet, få kan deras Stftagande nogare
jåmforas:

Decennium, Mankon. Qyinkon»
Forfta '— — icoo\ i-ooo*

Andra — — 739. — —
- 736.

Tredje — — f%6\ — Ö73.
Fjerde — — ^5**13. — — fyll
Femte — — 380. —t 411.
Sjette — — 277. — — yz8<

Sjunde — — 181* 2141.

Åttonde — — 8f. — — iijwJ

Nionde — 20. — 33.
Tionde — — 1.370. — 3.39*:^.

Håraf finnes , at Man - könet i andra De-
cennio aftagit i mindre mån ån Qvin-konet;;

famt at Man-konet i tredje Decennio begynt
aftaga i ftor män emot defs tilfodfél, htifkctr

kons undervigt fedan hela lifstiden igeifom fort-

farit.- ' "
*

; ^ * " "
, /

;

På det tillika må kunna inhämtas , huru folk-

hopafne , båda könen imellan , i hvart Decennio
förhållit fig mot hvarandra, få vilmanhårup-
ftålla dem på lika fått , och antaga Qyin-konets
folk-fumma i forfta Decennio , fåfom den ftor-'

fta, lika med 1000, famt få val Man - fom Qyin-
konets antal i de ofriga Decennia i famma pro-

portion deremot fom deras folk - mängder.

De-
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Decennium* C Mankon, Qyinkom
Forfta — — p88.. — — '

l0Q0 .

Andra — — 73°- i — '7o 6 -

Tredje — — 579, — ~ 673.
Fjerde — — yoj. , — y?Zt
•Femte — —

, 375. — — 421.
S jette ™ " —

. 273. ;

~ 328*
Sjunde — — "..;-.i7P- r— — £4*.

,

Åttonde — — 84. — 132.
Nionde' — — ip. — —

33^
Tionde — — 1,848. —- 3.592,

Håfäf fes
5 hurufem^då af Qyin-konet 10.00

perföner blifvit 10 är gamla > alleoäft q88- Gol-
far hunnit til 10 ars aider: famt .da 736 tli&
köi hunnit til 20 är

?
liafva Goflame himnir

detti^"pa 6 perlbner nar, och fa vidare. Lika-
ledes fes , at afgängen .på.;Qyin - könets fida i

andra Decennio varit ftarkareV ån på Man^-konets
fida i flimma ålder reaiedan 988 : io.Qpi.r^jo '739
T#et narmaile , Kvilket boriat vara Qyin-könets
iintäl i ftallet for' tftål otn äfgangen fhade varit
lika I proportion af Iolk-måqgdérneJ Afvenfåfes^
at åtgången på Man -könet varit mirifl i fjerde
Decennio, och mindre an Qyhl-koriets: fåforh ock
Mni Qyin --könet bibehåller fig båttre på ålder-
domen an Man -könet; med mera \ ibm här fot
vidlyftighetens fkuli förbigås. .

"

"

Vpfä ÉongL Tabell- Commiponens imgnar

~»Wi Tiu{ i otiull ut^^oiivH^l-.n^
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En ganfka fållfynt ögonjhada;
befkritVeh af

JOH. LOR. ODHELIUS,
M. D. KongL Hof*Medicus.

Under Köpporrie får en Flicka om 3 år fa

ftark inflammation i bagge ögonen^ at det

högra helt och hållet utbulnade , och det vänftra

efter inflammationens fördelande betåclctes med
eii få tpek och gul~hvit Leueoma, at Patien-

tenväldeles icke fåg vägleda fig, ja ej en "gäng-

flconjade någon dag. Då böljade dels foråidrar

forfoka at ikäffa hanne hjelp for det vånftra.0-

gat) sch, efter t ars jämnt medicinerande, med
et tjenligit Collyrium Antiphlogiftico-fepticum^

vann hon ånteligen den förbättring
5
at hon fina-

ningom begyute kunna fe a t forråtta nödvändiga
pigefyflor, och har hon federmera uti fädan

tjenft fkäffat fig föda och kläder. Pigan år nu
£3 år gammal, fer alla ftorre objeétcr, t, ex*

glas 5 böcker 5
ftakar, faxar , til och med ringar,

men kan ej läfa tryckt eller fkrifvet, det hon
ock -Aldrig kunnat få tilfälle ät lära*

Det mårkvårdigäfte hårvid år^ at Leucoma
ånnii innefattar centrum och ftorfta delen af Cor-
nea , få at endaft en hel fmal, men något oj åmn

,

cirkel af Hörnhinnan är fri, nåftan likafom Må-
nen uti en ringformig Sol-formorkclfe bort-

fkymmer Solens medlerfta och ftorfta del ^ dock
få> at ringen år bredaft åt yttra ogonvråen»

En Phyfiologus fkulle i haft icke gifta,

sä cn fädan ufling kunde fe, dereft han icke
af defs gerningar derom blefve ofvertygad, och

'han



han ej tillika gäfve akt pä den af Cornea klara

Varande ringen vid yttre ögonvrån* Bår har den

benägna Naturen pä Uvea gjört en artiiiciei

och ny pupill 5 ftör fom et litet ogå3 dock
utaii all fammandragande kraft. Igenom denna
opning får Patienten nödtorftiga ljus-ftrålar

y

hvarfore hon ock ittiåningörri vant fig at Vrida

t

ogönV globen få, at denna l?upilk artificiellas

Naturs altid hålles uti medelpUntten vid ogne^

låckéiis opning > JFörut vet hon fig icke hafvä

varit vindögd»..;\^öth lorxi hön, htl tycker fig fé

tilråckeligen^ här hon pa flera år inga Medi*
tamefttetf brukat.

Maiifté m fa fålliynt Nåtiiréns ttodhjelp

icke botde leda vår öm tanka uti praktiken dar-*

-hankat vid fädanå tilfålkn^ dä Gentruni Cöriiefce

öch Pupillen blifvit öboteligeii 'ikådde ^ méit

;
ttiäii ånnu har något hopp om ögats inte goda
belkaffenhet^ dä ftka pa et eller äniiat fatt efj*

tera^ä denlamrtia ? Mlft blindheten, fom dä 1$
tid ir närvarande ^ igenöm et dylikt forfök al*

drig kan förvärras.

Måniie ock icke dennå håndelfö béftyrkef

iHiii förf hös ItoiigL 1 VetenfepS^ Aeäd^ftiieil up-
gifhe tåiikäy lat det ej år fa äldeles farligt åt

lära Uveä Vid Ståtf^opei-ationer? I

s Forkttitirig ofvéf Frg. i 7 ^ fak QtSi

& Déii nya äftifidelle -Näturétis gjorda fSU^iff»

h •Leucöéiaj
:
fom ' åni*ö- li

; qväi^ öéh : fö rti inne-

fattar medierfta delen af Görnéä^ iatnt låfti*

när endalV

i. ; . En ' cirkel * ritnd klar ring
1

åf Honi-Jhinhä^
ledig > och hvilkeh upkiärnat fiiédclfr d«

bru*
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brukade Collyrium* Under denna del afGot*-

nea fynes I ris eller Uvea rydeligen , fårat huru

den är genombårad vid lit. a,

BESKRIFNING
Pd några delars förvandlingar tH bem

i fora Aortte Bdga.
y
jämte for/ok

f

til förklaring deröfver $

ingifvet af

ROLAND MARTIN.

En Herre af ; (5f ars ålder, fortjent af det all-

männa genom defs hedrande ämbeten och
djupa inligt i vetenfkaper, hade redan ar 1 7.5-

1

5

då han villades ,
i Öftergotiand ofver fommarert,

blifvit angripen af en fvår Pleuropneumonie, £om
under Herr K. Lif-Medici Stapblmohrs bi-

träde curerades. Dock blef han deraf fä med-
tagen til ftyrka och hull,, ät han beflot befoka

Herr Archiatern och- Riddaren Roscn von Ro-
SENSTEiN på Lifjo i Veftmanland, och fig dar

få långe uppehålla, fils han hunnit plgojliinda

repa hg. Detta Ikedde, under flitigt medicine-

rande irted Korfvel - vafsja,och . andra renande

iåkemedel for lungorne. År i7fp. blef h^n af
Gulfo.t befvårad,.med vårk i högra fidan af*un-

derlifvet och tungt broft. Efter den tiden och
några år for fin dod, har Herren blifvit fjukli-

.gare ån fojrr, af omf^vis infallande F^bres, Ner-
vinse och demf åkömne Hydropifke tilfållighe-
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ter, fä at benen och nedre delarne fvulnat,hyen

aftagiti med krafterna , fårat trangbrofhghet och
andetåppa ofta plägat. Ar I7öf mat Höften,
fyntes dock tilftandet förbättrad t utvårtes. Puf-

figheten var minfkad , benens fvulnad borta och
Biodet muntert

5 nar Herren under afton -mål-
tiden, nyfs fom han börjat åta af litet mjölk,
vid full fansning och fullkomliga årindringar

af det förflutna, häftigt dodde* Han hänt ej

mera, ån taga fig for 'hufvudet och en gång ie

up igen, med en kärt, men rått andelig påmin-
nelfe om fin kånfla : fattade fig få andra gången
med handen om pannan, och dignade neder, i

det han hjelptes i fången, famt dar ftrax afled

den 16. O&ober.
Til någon uplysning om dods-oriakerne,

fkedde öpning pä defs andelofa kropp den 28.

derpåfoljande, i närvaro af Herr Archiater Back,
Herr Afleflbr Strandberg och Herr Profetior

Bergixjs.

Utan at i kroppens 6 frige caviteter funnos

fårdeles ovanlige omftåndigheter, andre ån fom
med en cachecrifk conftitution plåga figgemen-
ligen vila, fåfom någon fiimmanfnorpning i In-

teftino colo, någon hårdhet och fårgens ändring

i ytan pä Mjelten, fyra fmå gallblåfe-ftenar, famt,

då hufvudet öpnades, någon blothet i hjernan

och vattenaktighet i hjern-kamrarne, förekom-
7110 i broft - caviteten raåfta befynnerligheterne ^
livilka voro följande:

Når de ftore rören opnades , fom gå til och
ifrån hjertat , nnneholts liten eller ingen blod,

hvarken i Vmtt cava? finus eller den högra
hj ert - kammaren $ men når den vånftra hjert-

T 5 kam-
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kammaren efterfägs och don derifran gående ftora

Åqrta upfkars, flöt deraf få ftor ymnighet blod,
at man hade moda at aftorka det, Denna ovan*

lighet, emot livad eljeft infäller hos dem fom
opnas efter döden % gaf anledning at tilfe, om
icke vidare i detta blod^kåril någon mårkvår-*

djghe| funnes, Dä fåledes med fingret efter-*

kändes
y huru med Aortfe inte hinna var be-?

fkaflfUdt^blef man varfe 5 at något pä vånfter om
det ftållet^ hvareft Aortas bagas forfta ftorre

grenapafgä^ jnårktes-.et \\lxåt tenftycke af vid

pafs en fexflyfvers ftorlek , dock något mera af-

långt, fom i fin omkrets var tunnare ogh flu^-

tade fig i broikaktiga biiddar, hvilka likfom

mera dolgde fig under innerfta hinnan, ån benets

medlerfta del 5 fom innerft var mail härdt,

Til nog^re årfärenhet hårom, fordattes åf«*

ven granfkning på vånrtra hjert- kammaren och
defs mynning mot denna pulsåder. Vid verk-

llållaudet denif, marktes , når fingret framftots

förbi Valvulas figmoiqe^ eller aortica? y
huru

äter hårda och hvafla ojämnheter (afperitates)

omringade hela denna 6pningen 9
och når defia

på från-fidan af luckorne ifrån hjärtat hefigti-*

gad^s
i marktes de fom fmä benpiggar fitta fofte

l bafes af 2;ne ibland nämnde Valvulsp i fyn*

nerhet$ den tredje fants meni ledig. De voro

något hvaffb och fkarpe, liknandes icke illa det

grus*) fom ofta fins håftadt vid hläfe^halfen, men
med den ffcilnad, at deffe icke voro ften*arta^

de
5 i;tan rått benaktige, utgorandes äfven fä

mänga pqn$a ofiificationis vid de halfmän^like

luckornes bjifes. "

'

At afven båttre forvifi"^ om ftäUet tå det
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> ofre ben-ftycket, gjordes pä delarne en fullkom-

ligare efterfyn, dä famma ben- förvandling fans

aldcles vara omkring det bandets falte i ffcora

Aorta, fom hos folier är opet under namn af

Canalis arteriofus BotalK, hvilken kommer hit

fäfom et Communications -ror ifrån den vånltra

Arteria pulmonalis nyfs efter defs forlla grenande*

Sidan af detta ben-ftyclce inåt puls-ådern

var ofveralt glatt och jämn, men fidan fom vet-

ter utät emot den celiulofa, fom upfyller rum^
met imellan denna llora pulsåder och Arteria

pulmonalis, var Ikrofl ig, ojämn och fäfom ofver-

fatt med fmä grynaktige klippar, til fårgen gula,

til utfeendet fom fega vax-ldimpar. Stranden,
fom utgjort Botalli canal, var måftedels hård-

nad, och något fmalare eller mera ihopdragen
vid flora Puls - ådern , men vid Arteria pulmo-
nalis var han lofare, förutan at en liten brofk->

klimp ockfå där inneflots inom Celiulofa. Inuti

fammq, Arteria pulmonalis fyntes åt den fidan

en liten dåld (foveola), hvareft canalen fordom
utgått,

Ben * ftycket , fom i Aorta midt for denna
canal omformåltes, fyntes beftå af i;ne tått til

hvarandra lagde taflor, den inre concav och
glattare > den yttre convex , varandes det befyn-

nerligt, at tecken fyntes til et flags fint me-
ditullium derimellan,

- 'Sådant hafva de hefynnerligheter varit på
Aorta, fom denna obduélion gifyit anledning

til. For ofrigt var iBroft-cavitcten det märk-
värdigt , at högra Lungan fants famroanvuxcn
med inbura* men i vänåra brSft-caviteten v:;r

deremot nog vatten, famt åfven mycket af rit D

flaget i Hjert- lacken (pericardium)/ Na-
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. Några mig håraf förekommande förklarin-

gar vil jag hafva (fen åran.at kart och ipar-

iamt meddela , hämtandes ' de famma dels af Phy-
fiologifka, dels PathologifH anledningar.

Phyfiologilke förklaringar ofver befundne
märkvärdigheter:

I:o. Naturen år fig deruti ofverak lik i

vår kropp j at uti de mjuka och iöia delar, fom
med flytande eller fuktiga åmnen äro blandade,

(ket med tiden*, efter ftarkare gnidning och tryc-

kande, en tidigare eller fenare -ftåckning, famt
deras förvandling til et hårdare och faltare vä-

fende, alt efter fom närliggande ror och puls-

ådror utdela en jordaktig eller fegare vätfka,

och altfå de flytande delar börja mindre kunna
kringföras, Sjelfva de naturlige benen i vår

kropp hafva i forftone varit lofare delar, af Fi-

lamenter och Fibrer beftående. Ora dem fager

Malpighi: Oj/tum filamenta erajjafå tendinofa pro*

babiliter e vetfis pr<zcipue Jangwneis ,
qu& frequentia

intercihrrunt
,
percolant ofjeum illum &f petrificum fuc~

cum> qui interftitiis affufus & innatans longo träns*

fpiratu folidefcit* Det vil af en del Phyllclogi

bevifas , at ben icke förut hårdna, ån fedan puls-

ädrome hunnit vppa fl g i dem
5

at jåmte en
jordaktigare blod, fom de.tilfora, både med fitt

bultande tilklappa dem , och med tildelte grof-

re åmnen ftadga deras fibrer, fann verka en
Offincations-punÄ, fom mer och mera tilta-

ger (a).

Uti Canali arteriofo Eotalli hos en månni~

fka (Iver vål naturiigen allenaft.cn förvandling

ifrån

Herr Alex..TS.K6lpxn harT^fin^Difputatioa deF*r«
matioae Qjfium anfört meningar hårom.
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ifrån et opet blodror* til et tiltåpt och hård-

nande ligament , endaft af en nekad blodets fram-

fart -deruti efter fodelfen^ men at ock deraf en

ftorre fucceftion uti hårdhet kan hånda pä när-

liggande delar, har befkrefne cafus vifat.

Den forft hårdblefne Canalens del emot flora

Aorta har gjort en ftorre verkan på defs vägg,

ån den vid Arteria pulrnonaiis har dar fororia-

kat. Ty på fenare ftället vifte fig ånnu den

omtalte dålden (foveola) fom forfta opningen

lämnat efter fig, fäfom ock dylikt långe tm-

derhälles på Arteria hypogaftrica: där Umbi-
licales gå ifrån dem, lamt på blåian dar Ura-
chus afgår (£). På förra ftället deremot, nämli-

gen Aortse vägg, år af Botalli Canals hårdare

del det benet upkommet fom befkrifves, til

tecken, at famma dels härdare tryckande har

dar verkat den Offifications-punft,fom exifterat.

II:o. Denna Benforvandling, ehuru här en

{jukdom och onaturlig ,
fynes i alu tagit (amrna

lag, fom eljeft naturlige ben då de genereras.

Påtryckningen af det hårdnade bandit har forft

ftadgat en vifs punvä på pulsåder^vaggen, och
defs hinnor hafva af tryckningen börjat häfta

imellanfig en benfaft ifrån blodets lymphatifka

del, fpm forbilupit, eller har någon uti Cellu-

lola häftad ferofite ifrån fmårre lymphatifke ror

dertii bidragit, fom Herr Reinhold i Wij>
tenberg trodt, uti et Acaderailkt ämne rörande

flike benaktigheter, hvilka fom fjukdomar rore-

komma (c). Ja, han häller fore, at hvilken

j
T f h flags

(£)NöltéN de mutatione Ittminis in vafishominh n^cenUs.

(/) Qbfervatio de arteria corpnaria infiar offis inäurzta,

prseåde Creluo, refp. Reinhqlj?. Wktcmberg.
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flags fläckad lymphatifk materia eller kall fvul-

nad, fom länge trycker et ftälle, la kan deraf

upkomma antingen tophifke härdheter, fom pä
rör ofta finnas, eller ock aldeles ben. Han vil

icke en gäng gora flika ben til blotta ålderdo-

mens foigd, utan tror dem ock blifva hos yn-
gre, när nämnde orfaker cxiftera.

Uti vår bcfkrifne pbfervatioa haf</a altfa

flere orfaker varit fammanftotande til benaktig*

heterne: nämligen for fl: tryckandet af Canglis

arteriofi ena ända^ fedan de fmä Häckade gryn-
like klimparne, fom omkring benet fagos

>i famt
åndteligen fjelfva ålderdomen hos den afledne

Herren, 7

Deruti h^r ock Offifications - tilvåxteil va-

rit ordentelig, at forft cn vifs punft offificrat

fig, och fedan bråddarne, fom funnos lofare,

ty benet var midt uppä hårdare och fk6rare,(å

at det vid påtryckning bralt, men liknade brofk

på åndarne* Likafå var inre taflan faftare och
glattare $ och ehuru håruti någon olikhet vifat

lig med Hferr Reinholds utlakade lag, fom
vil påfiå, at^ivarken innerfta pller ytterita hin-

nan hårdnar forft , utan Cellulofa fom mellan år,

få kan dock mechanice fattas, hvårföre oflifi-

cationens verkan forft ypp^t fig inner ft: ty fom
puls-ådern år conqav inuti och utanpå convex,
få tyckes detta ftyckct hafva utgjort et litet

hvalf, hvars inre yta altid lider ftorre påtryck-

ning, få at ock hår inre fidan blifvit mera i-

hopdrifven, och foljakteligen forr hårdnat och
blifvit glattare och finare (d)m

'

IH:o,

(d) Herr Hunauld har i Memoires dé PAcademie des

fciences de Paris af en fädan grund uttydc forma-
tionen på OfTa cranii,



i7&p O&ob- Nov, Decemb, xyy

IIJ:o, Som de ben- ftyeken, hvilka efter

mindre jämna och ordenteliga ytor formeras, ej

kunna hälla någon få riktig dircétion vid deras

Ben -fibrers tiHkjutande (V), få finnes ock or-

Wk y hvarfore de fmä nedre ben-ilycken på half-

mäner like luckornes bafer funnos mera
. irregu-

liere och pformelige: ty fom defle luckor

åro altid i opning och tilflutning, få hqiva" de
ock altid varit ojåmne och til fin ftållning fig

alla ogneblick olike. Dock har deras gnidriing

vid baferne af en heftåndig vorelfe verkat defia

benen, fom blifvit af famlad gröfre faft i våt>

fkorne befordrade, Ar akta efter mitt begrep
uttydt , huru n defia delar Ben kunnat formeras*

I hvad ordning fådant fkedt, och hvai%

fore benen pä bågge Italien varit olika, följa

nu åfven någre Pathologilke förklaringar, i

ledriing af befkrifne calu;

I:o. Såfom retligheten i Mufculaire fibrer

år grund til hjértats fammandragning, qchhjpr*
tats fiimmandragning grund til blodets omlopp,
men blodets omlopp grund til vårt lif, få blir

ock det, fom hindrar Fibrernas retlighet om-
kring hjertat, hinder for lifvet»

Når en mufculaire hinna i blod^rorcn ifrån

fin art förvandlar fig til ben -artad, fä ändrar

hon i famma mån fin egenfkap at vara retlig,

och blir i ffcaliet hvilande (amt orörlig. Hvad
annat har i vår Cafu vifat fig omkring hjertat

i ftora Aorta, ån at hon, omkring och pä den
flack hon blifvit benaktig, förlorat med retlig-*

heten fin möjlighet at fammandraga {ig, hvilkc?

j ]
v id

(?) I Boehiners tnfiit. OJleof. fes pag. 17, G. Jjj? ~%t

2;ne plik^ flags ben gifvas til formation,
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vid fjelfva hjertats bafis ännu mera ok t lig af
Valvularum femilunarium äfven befundne Qfli-

ficationer, hvarigenom cljeit blodet {kulle hin-

drats at återfalla til hjertat igen. Når altfä pä
enafidan^cj puls -ådern väl tätt fammandraga
lig 5 och pä den andra icke luckorne vål-tilflu*

tas, at g|fa hjertats rorelfe vederbörligen dis-

cronos med puls -åderns, fä har .en oordning

förefallit , hvilken mårkeligcn mäft hafva verkat

pä chxulationfen, öch, foijakteligen pä lifaktig-

lieteii i hela kroppen.
Il:o. Hvad fom i -vandra hjert- kammaren

och i puls -ådrorne uppehåller blodet, det hin-

drar defs tilråckiighet i ådrorne, och återkomft

til högra hjertkammaren. Når fä efterhand blo-

det Mages från högra hjertkammaren, ftanges'

det ock ifrån lungorne, fom eljeft böra tilreda

det , och' gora at det far båttre egenfkap at

omkringflyta.

Under denna Herrens fifta fjukdom har ock
det vifat lig af tilfåliigheterne, at ådrorne fvagt

omfört blodet, och at mera vattenaktighet än

god blod varit i kroppens yta, hvårföre tran-

fpirationeh varit fvag och conftitutionen cache-

étilk. Lungorne, fom ock faknat nog god blod,

hafva manat broft-mufldarne til tidigare famman-
dragning, at båttre opna dem, och fåledes har

b ro Itet märkts trängt, faftån andedräkten varit

ftark ^ och äfven i den trögare bloden någon

gång ftåckning (inflammation) eller pleuritiflc

värk i en af lungorne.

III:o. Efterfom nårmafte orfaken til blo-

dets uppehåll i puls -ådrorne vid vånftra hjert-

kammaren fåledes kommit at fammanltåmma med
de
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de fl era längre bart bidragande anleån ingar (éauflas

remötx), i a har den iamma- få trycket imtfåt

uppä liis-krafterne gjort* en bedröfiig verkäm

Denna viftcfig ock häftigt, 'EiVSyneope in-

faller^ font "fluteligen andar' *hek l $ifi^röreliert

)

'

;

Låt de fundne vattenaktighiAen^ i<foififk

och hufvud % den blota hjern - liib :ftanéen
5 mtd

kroppens élfti^

]åmte den påminnelfe af obfer^åfefcÄei1

^ at döt

för VattenfikÄge år fom måft farligt rtår kröps-

ytan i iln vidd aftager. Milt ben och undef^-

IitV hvataf "det fuftentaciikni
5
lom til circiila^

tionen gifves, af utpofte delar, förloras for Vafk
fangviiiea, och afVen blodet

5
fom tamt mera

varit upåt hufvudet, nu derifrän' dragés i de
•tömde -nedre 'delarv få blir lifs-andarnas häftiga

förluft, med et aftagaiide blodets omlopps fnart

.den måfta' anledning 5
hvarföi*e mgéti fiags

i

o#@f-

digfrétu :delårn£ Tid hjerfat af "" béfuiidne-berii-

äktigheter kunnat komma r fullkomlig utofninjg

tik en häftig dod.

Denne art af dod var fålédes icke hvad van*
ligt kallas Slag (apoplexia) 5 med: hvilken fomn*
ljuka år forenfam, jämte et lårigfimrnare 1 bro*
ltets dragande

?
ftark refpiration och långfanf vvåé

p
med forluft af ?6rélfe öch kånftayutan hafva hår
alle omftåndigheter vilat er hjeftats häftigare

afftadnande, ån tid varit au Unge märka det-itfut
3

få at ock Herrett' fnaräre muntert ägde fansning

och taftke - gåfva uti det "ifrån* >yfrinig^ blod le*

digt blifné liufwdet, i HjeMtr

;
fants' defsutan

vid opningen verkeligen h-ifVa behållit i ftora

Aorta få mycket blod, at ej underligt* var, det

hela t&räti rorelfe €adiiat i 'en ifyncopälifk dod
eliejr*Äfphyxi^ Ige-
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Igenom denna belkrifning har jag, jåmte
tipteknandet

:
af fjelfva dods-händelfcn, bordt oka

de obfervationef vi förut åge om beii vid hjär-

tat och . i puls - ådrofna. Stallet
?

hvarefl: "dét

öfre ben - Hycket iutit^ Vet jag förr icke varit

ailteknacU} ty iånglre ned på Aorta lårcr det ben
varit 5 hvaraf en berömd Svenfk Medicus dodt^

hvilket han fjelf i fin lifstid trödt fkulle hånda
tig) Tom i Herr Archiater VöN .kosÉNSTtei^s
Compendio Änatomicö anfpres. Pa en Cardinal
Méltzius hafva llore benaktigé marken ( tu-
dimentå öfiis) Varit fédde^ fom af ÖÄRTHoLik
Cent. IL ÉpijK 9 upteknas* Den lårde Dö-
öbor Wepfer vilste ack i fin lifstid > at defs

Aorta Vore benaktig ^ och at han fioille deraf
do, hvilket deis

(
Mag Baron de Brun efter hö*

iiöffi befimnade 5
i det ej allehalt ben tants bak

om VälVulöe femihtnares i Aorta ^ utan ock flere

härdhetei* längre derifrän ak intil Arteriafuift

iliacarum diväricätioiK Thj&bésiijs^ i fin Dif*

putatiön åe Circulö fähguinis in Cördé$ har nåftan

dylik cäfus om Arlérite coronärix offificätion
^

fom Herr Reinholi) Under Pröfetfpr Cäellh
prxfidio

;
im anfört*

:

Öm hufViid j pnlsadforn.es (Cajrptidiittl och
Vertebralium ) benaktighe t<?r handlar WiLLisjfcns

pa flera ftållen
5
och äfveii Blancard i fin

Mt0mia PraUicu, CöESfeLpEN här fedt en del

på fpetfen af h jertat benaktigt; jå* HerrAi>*
iihiätefn och Riddaren Roscn Von Rosé^stein
har år 1732. opnat en död ^ fatti haft 2,:ne Val*

Vulas iernilunares tiL ben förvandlade;

Flera dylika, faft icke enahanda^ obfefvatior

titt finnas i Mk MW*. ff&iifoWm i GoUettaneii

1
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tPratislctviénfibuSj i Afiis Berolinenfibus , famt i fyn-

nerhet i Academifke Differtätioiier, af Profeffor

Väter de Öfteogenia maturali 1& 'praternatur

SaltzmAn de Oflificatione ^r^ternaturali
5 och af

Kulm de Arteriis in oj]eam fubflantiam degeneratis*

Om Convulfioner af Majkar y och et

befynnerttgt fatt at fitlla dem$
å i • -:>b mhl 3(;afto-iii3 nod /u;v

JöH* &UST* WAHLBOM,
Af* Z), AJfeJfor och Prpvineiali Medievs i Calmar,

f L4 n fattig Båtsmans *Änkä frän Skögsbyg-

XJr den i Mortorps Socken öch Galmare L^i
hade två Goflar^ om <j och Ii ar 5 Tom varit

;länge och illa plägade af en Tvåf fjukdom, den
Xomlige hollö for Dragfjukan (Räpfiania) ^ andre
for en fort Fallande- fot

i
andra rör en ljukdom

den de fatt i vädret.

Efter Paltoris och deilna fattiga Muftrtiiis

beråttelfer5 fick hon Medicamenter mot Maflvär,

hvilka åt&illiga gängor nyttjades utan iiagon

verkan eller lindring , hvärfore jag låt fara defla

Goflar til mig i Staden, for ät bättre blifva

underrättad 5 och at Härvarande foka hjelpa dem.
Sjukdomen var befynnerlig^ ty ratt foth

defle fattige barnen futto, gingö ellerlåga 5 och
hade ej den minfta kännings fingo de i haft

iyökningar t 6göri4ockeri föllö tilfammans; k rop**

pen drogs merendels' baklänges*» få at de ftodo

på hufvud och fétter med^tnägem i «ådtet > ar-

mar och alla leder ryck tes

.
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De hade ii^et låtevme£ ån några ftarka andé-
puftar, och när, paroxyfmen var ändad-, pepo
och jämrade de^.j5g^^t^^^ matthet och
litet ondt i halfen: voro ftdan ^ie en liten Hund.,

ofta ej mer ån iiagr% mjm\tqr
9 Viiä et nytt och

dylikt anfall äter inltålde lig»

Men det underligäite jag nägonfin hort

eller fedt, var den, Cur, fom deras arma moder
' af forfarenheteiv laft, nämligen , fä friart de gat-

vo tecken tilVparokyfmen och*iyckningarne be-

'

gynte > var hon filreds at blåia dem 1 anfigtet,

hvarigenöm alla fymptomer i en haft"afiftadnade,

och Guren ; var for den gängen gjord, falt han

ej varade långe.

I början mifståhkte jag dem för bedrägeri,

men blef genom flera,Briok . och genom lldL-

::ne ryckningar;, dem,vde ijelfve ej kunde befalM,

ofveitygad om. vederfpelet. Såfom: at iblanä

rycktes den ena Mufkekn och' ej den andra:,

ibkiid I
den ena knå -ftälen och ej den andrå

Jag låt ftundom defla Convulfioner. få fitt frk

lopp r dä de plägade dem, både länge, ocll illa 5

t
inei\ når någon biäfte derti härdt t anllgtet3 af*-

ftadi^ade .;alt i
:m halt. De, voro

. eljeft bleke

^

magre, lyfte oqh modlålde 3 och vifste aldrig af

mågon lifa el^er uppehåll: fom mtimde, ;%<.eft>eä:

vifla tider. vTälftändet var fä mycket mer om*.

4tuisvårdt, Xonj:;&odre^ hvilken-hade -fmäibarn,

&8ti der åfven voro fjukliga af mafkar och Jftor

mage, ej fick: få läng ftund; vara ifrån dem,

at hon kunde, {kaffa fådai£v då^hqn ;ej-hade nå*

gon i fitt ftUle^ fom. kunde Him ulhands at blåfa.

•Soqi * .deima •• y$$$fii&tm'. ali tvifv.cl.-> härrörde af

mafkar, och jag förr mm verkan gifvit. dem
>Q atfkil-
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Stflulliga Anthelmintica, begyntes Curen, på
Kongl. 9olle

§
ii Medici bekoftnad, d, 8. Sept.

forledet är, på följande fått:

Den 8. dito intogs Mercurial - piller

:

Mercurii dulc. 36*. Sem. Cinaj 9ij . Affie foetida;
gr. xij

. Extr. Aloés aquof, 3j. Refin.Jalap4 9 j. M.
f. c. Elix. propr. f. Acid. pil.gr.iij. pulv.Liqu»
confp. S:r at gifva 8. ft. i länder.

Den p. flapp den åldre 4 ft. och den yng-
re f ft, flora metmafkar.

Den 16. gafs 10 Piller, hvarefter.de hade
några fedes utan mafkar»

Den 1 r. gafs 1.3 Piller. De klagade ofver
åckel med ftarka knipningar och fveda i magen,
befynnerligen kring nafvelen, låfom eld. Den
yngres puls llog nu ganlka hårdt och fort, nar
paroxyfmen fkulle komma, men under convul-
{lönerna kändes han icke. DefTe voro ock nu
ftarkare ån forr, fom dock lindrades med blås-
ningen. Eftermiddagen hade de en opning, då
den åldre flapp en raafk , men den yngre ingen»
Ryckningarne blefvo ock nu ej få ftarke»

Den 1$. hade convulfionerna ftilkt fig.
Den yngre klagade ofver ondt i halfen, med
körtlarnas fvulnad, hvarfore han ej tog in pillerj
den åldre tog fom forr» De klagade ofver ftar-
ka knipningar och fveda, hvarfore de fmordes
kring nafvelen med Ol. deft. Abfinthii, och togo
om aftonen in 8 droppar af Laud. liquid. Syd.
De hade håraf lindring.

Den 14. hade den åldre ock ondt i halfen,
hvarfore de laxerades medetThé af Fol. Senna?,
Rheo, Rad, Liqu. och Sem. Foen. Den yngre

v hade
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hade upkaftningar med flarka hvålfningar i ma-
gen: den äldre Ikapp 6 flora mafkar.

Den if. gjorde et LäK-er-mos af Jaiappa
och Eleft, lenitiv* H* god verkan hos den yng-

re: han hade många fedes med mycket flem

och en flor mängd fpring- mafkar.

Den i6> tj> och 18. hvilade de fig och
drucko allenafl Rad, Liqu. fåfom deco£t.

Den xp, gafs åter af Pillerna^ den åldrc

fläpp i:ne och den yngre 4 Hora mafkar.

Den 2,0. och it. continuerades.

Den 11. likafå,då mycket flem gick med
fpring - mafkar.

Den 23. flapp den åldrc ! , och den yng-
re 8 fl. flora mallar ) med en fafelig mycken-
het flem och fpring -mafkar.

D. 24. dracks Rad. liqu.decoéten. De berät-

tade fig nu må aldeles valutan plåga eller rin-

gafte känning af ryckningar, hvarforede glade

begåfvo fig hem. Men freden varade ej långre>

ån ofver halfva aret, då mafkarne åter tiltogo,

•och de återfingo famma plågor. Den åldre hade

allenafl fkoftals flarka ryckningar om nättema,

.men for den yngre var det fa mycket värre,

fom han fållan eller aldrig var fri } dock hulpo
blåsningarne fåfom tilforene.

Den l, fiflledne Julii kommo de derfore

Iter in til mig, då jag forfkaffade dem hjelp

och uppehälle.

Den f laxerades de med Rad. Jalap. Merc.
dulc 4 och Ele£t. lenit. , men ingen mafk vi-

fade fig.

Den 6. gafs detta mos: Merc. dulcis

di8. Sem.Cinse jij, Ekft. lenitiv. §ij* M. S:r

til
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til 4 dofes. Det gjorde god verkäto, och den äl-
dre ikpp en myckenhet af fpring,-,mafear, den
yngre flapp både fpring-mafkar och tvånne flora
met- mafkar. Upkaftningar fortforo, men om
aftonen gafs 8 droppar Laud. liqu.

Den 7. famma Mos. Tilråckeliga opningar
med fpring - mafkar.

Den 8, repeterades Mofet. Hos den åldrc
gick anfenlig myckenhet fpring-mafkar, och lika-
fä hos den yngre, men tillika 4. fl. flora.

Den p. famma Mos. Inga mafkar från den
äldre; den yngre flapp trenne flora mafkar. Con-
Vulfionerne hade affladnat.

Den 10. taxerades med Rad. Jalap. och
AfTa foeticta, fom gjorde god verkan- men inga
mafkar. De ilåpptes ätter hem glada och friflfa.

Denna Huflru hade flera barn, fom alla på
olika fatt voro plägade af myckenhet med ma-
fl:ar,^for^hvilka hon ock Hick Medicamenter.
Det år faledes troligt, at diseten, eller vatnet
vid detta Torpet, varit orfaken, ehuru jag ej
kunnat af den förra finna annat, ån vanligt for
få fottiga, och ej fedt det fednare. Men" huru
allmänna mafkar åro hos Allmogen och at måno-a-
handa plågor håraf fororfakas, har jag t ilforne
haft den åran at berätta for K. Cpllcgium Me-
dicum.

At blåsning i anfigtet haft fa flor verkan,
at den i haft kunnat flilla få flarka ryckningar,
tr väl underligt, men dock fint. Til orfaken
kan man något litet fluta af den verkan kall
bläft och vatten har på dem fom dåna.

Om
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Om Oxegallans nytta emot Fallandefot 5

af

CARL FREDR. HOFFBERG

,

M. Doä. och Kongl. Hof- Medicus.

§ I
1
allandefoten ? (Epilepfia, morbus comi-

X tiaiis ) har utaf äldre och nyare Läkare
icke ailenad blifvit anfedd for en af degrym-,
made fyukdomar, fom plåga månnifkor, utan

ock ofta befunnits både fvär och ofåker at bota.

Detta har merendels deraf härrört , at man icke

få latteligen och fnart har kunnat utleta, om
defs 'orfaker haft fitt fäte inom eller utom huf-

vudet, och {jukdomen fåledes varit antingen en
Epilepjia idiopatbica eller fyrnpathica. Det forfta (la-

get, Ep. idiopathica^ har varit fvåraft at hjelpa,

emedan det icke altid år mojeligt, at utforfka

och borttaga de orfaker, fom inom fjelfva huf-

vudfkalen åro förborgade, och genom fitt eggan-
de på hjärnan beftåndigt upreta fjukdomen. Lyc-
ka år, at denna flags Fallandefot ej få ofta

plågar yppa {ig* hvaremot den fenare, eller Ep,

Jympathica^ hvars ©rfaker i något annat ftålle aif

hufvudet finnas, mycket oftare förekommer och
lättare flår at hjelpa, få at den lärde Boer-
haave päflår, at aå 100 patienter åro plågade

af Epiiepfie, hafva 90 Epilepfiam fympathicam,
och bära då defTe po alla anfes for botelige (a).

Sä angeläget det derfore år vid Fallande-

fotens botande, at väl upfoka och utröna defs

orfaker, få nyttigt vore det åfven, at. kunna
påfinna något medel, fom ågde kraft at tillika

borttaga och dämpa ätfkilliga eller de flåfta or-

'} faker
?

(V) BoJERHAAVU Prax. Med. ?. V. §.1067.
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fafcer, hvaraf en få fvär fjukdom leder fitt ur-

fprung.

§. 2. Under den tid jag omgatts med fjuka
?
har

jag flera gånger haft ' tilfålle emot denna, ijuk-

dotn at fe en befynnerlig god verkan utatO**-

gaiian , hvilken icke allenaft vifar fin ftora nytta

at fortaga de offaker, fom upkomma af flem\b)^

fyra, cruditeter, fkårpa, mafkar och annat dy-

likt, fom få ofta med fitt aggande i mage och

tarmar upreta Fallandcfot , Convulfioner och

Hjertfpräng utan ock med fin lofande och af-

forande kraft förekommer mänga andra orfaker,

hvaraf hjärnan och nerverne ftimuleras, famt en

få plagfam och grym fjukdom fig deraf yppar.

Jag vil anföra följande håndelfer:

§. 3. Då jag fafom Fålt-Lazarets Medictis vår-

dade de fjuke vid Kongl. Armécn i Pommern,
inkommo år 17fp på Hora Lazavettet 1 Stral-

fund tvånne Soldater af Kongl* L i f-Gardet,

fom med denna fvära fjukdom voro behäftade.

Jag ingaf dem qvåll och morgon et qvintin tor-

kad Oxegalla
9
Fel bovis infpifiatum, uti et uns

Franfkt Vin, hvarefter de, under 14 dagars tid,

då de voro på Lazarcttet, ej vidare hade nå-

gon känning af fjukdomen , och blefvo forden-

fkull til Regementet utmonftrade*

U 3 Med

(b) Huru ganfta ofta denna fjukdom hårrorer af flem,

vifar Boekhaave de Morbis nervomm p.82.6. HlP-

pocrates ger den anmärkning, at pituitofi åro

mvcket underkaftade denna fjukdom, men aldrig

bilWi Jåmf Hifpocrates dt Morbo facro C. V*

VII. Huru fyra i magen, ftårpa, cruditeter och

xnafkar upvåcka fjukdomen , tabr åfven Boer-

ha at?E cm i defs Prtxi med. P. V. §.1064. 4.
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Med famma fordel och på lika fått bruk te

jag detta medel 1760 for en annan Epilepticus

af Tyfka. Grenadier- corpfen , hvilken efter nå-
'

gra dagars nyttjande ej markte få ftarka och
täta paroxylmer, och omfider efter 6 veckor

. gick friflfc från Lasarettet.

Verkan af botemedlet ville Hg hos defla

genom ymnig ftoigäng, hvarvid altid en myc-
kenhet flem

o
bortfördes*

§. 4; Ar 176 z inkom Soldaten Pfaltsburg^

af dåvarande Grefliga S pen (i fl a Regimentet ^ •

en karl om ungefär 30 ar V' utaf et fingviniftt

och hetfigt temperament; hade långe varit plå-

gad af denna ijukclom, med fädan häftighet, at

han dageligen hade några och 10 paroxyfmer,
i fynnerhet når han blef förtretad» Sedan han
några dagar nyttjat Rad. Valerianx

5
Poeoni»,

Viicimi qucrcinum och andra medel
9

utan den
rfll.nftä lindring

5
gar jag honom 1 qvintin in-

ipiflerad Oxegalla i i uås Fnuifkt Vin afton och
morgon. Dä jag dagen efter beiokte honom

5

vifte han fig mycket förnögd , och utbad fig

vit kunna få famma medel flera gånger om da-

gen, efter han trodde lig förvillad , det aga full-

komlig kraft at bota hans Ijiikdom. När jag

frågade, hvaraf han kunde gora lig. få fåkert

hopp? (varade han
5
at i Hållet han forrut haft da-

geligen ofver 10 paroxyfmer, hade han nu på
24 timar endaft haft 4 , och at en oandebg
myckenhet flem irran honom bortgått, fä väl

genom lindrig upkaftaing eller dråglande, fom
genom fiolgängen, jag fann ej nödigt at gifva

honom itorre dofis, utan fortfor härmed fom
förr i 3 veckor j och hade han federmera ingen

vidare
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vidare känning utaf ijiikdomen, Ifl i början en
liten yrhet i hufvydet, fom bortgick /få fnart-

adrcn blifvit opnad pä foten* Härefter låt jag

honom nyttja Brimscuren af Knieper Hälfc- :

brunn vid Stralfund, och holl honom fedäii 6
veckor qivsar pä Lazarettet, it fe 'öm fjukdomen
fkulle återkomma; ' men fom ej minda- känning
deraf mera märktes

, afgick han frifk
f

och for-*

nogd til fit t Regimente.
Sjukdomens oriaker fyntes f ä väl hår, fom

hos de förre, fornamligail härrört iitafdem och
cruditeter^fom genora detta medel i få anfenlig

myekfcnhet bortgingo,

Så p Innevarande år Vjföf*i i Januarii må-
nad, bief jag rådfragad af Comrmniftcrn Bod-
man i Ska Socken på Svart^o-landet, for defs

lilla Son, 7 år gammal, fom i 4 år varit plå-

gad af denna fjukdom, hvilken merendels altid

hållit lig fom en Frofia eller Febris interm.it- ;

tens, llundom hvar tredje, dundom hvar annan
och ilundom hvar dag, famt vid hvar paro-

xyfmus haft dark a convuHioner, Då Kina blifvit

brukad, har altid Febern uphort med convul-
fioncrne,men fedan inom kort tid återkommit,
och haft i folie med lig någon fvullnad ofver

kroppen. I magen har altid varit ref- och myc-
ken pläga, med några tecken, fom glfvit an-

ledning at tro ijukdoroen härröra af mafkar. Jag
lät honom nyttja fimma medel fom de torre:

torkad Oxegaila. et hälft qvintin, irtgifvet i Franfkt
Vin afton och morgon. Den fjuke hitde håraf

mycken opning med ftolgångeiif farftt et be-
llåndigt dråglande eller fpottens flytande utur

munnen > hvarvid på bagge fåtten en otrolig

U 4 myc-
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myckenhet {lem bortfördes j men de forfta da-
garne marktes genom ftolgången bortgå någon
ting flem-blandadt, fom näftan liknade tomma,
flata och likfom nedplattade årt-lkal, hvaraf en
tåmmelig ymnighet iig vifade» Sedan han fort-
fara med detta medel dageligen en tid bortåt,
uphörde få vål ijelfva frukdomen, fom de ofri-

ff
mage - plågor, endall at en liten fvullnad eller

hårdhet började märkas uti regione epigaftrica,
fom efter långvarig Frofla plågar hända , hvil-
ken åfven forfvann , få fnart han 8 eller jo dygn
tagit afton och morgon några droppar Eff. Seflfa
Wirtenb. med Eff. Cortic. xlurantiorum. Här-
efter har han mått mycket vål, och då han i

flutet af Julii månad hade Måfslingen
, tycktes

val en liten och knapt mårkeiig känning af defs
förra fjukdom vifa (ig, fom dock federmera ej
det ring^afte vidare forfpordes. For fåkerheten
ftull, låt jag honom likvål å nyo en liten tid
efteråt bruka Oxegallan, och har han fedan varit
vid fullkomlig god helfa.

.

Det år troligt, at Mafkar hår varit orfaken
til fjukdomen , Tivilka formedeligen af detta Me-
dicament blifWt förtärde, til flera förvandlade,
ochlikafom torna fkal med ftolgången bortgått.
Lindestolpk (c) anforer en näftan dylik hån-
delfe om en liten Jungfru, af i o år, fom hade
atikilhga plågor, dem han anfåg fåfom verk-
ningar af mafkar, och förordnade deremot några
pulver. Hon .fick fedan convulfioner, efter
hvilka^ bortgick forft en ftorMaQc, och feder-
mera åtfkilliga flciun och tomma ftycken af ma-
JLi

Cf) LiNDESTqlpes Jankar om Majkar åcFSÅridfiTi
manmjkans kropp, p. 2,0.
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fkar, likafom piplökar, hvarefter hon blef friflc.

Oxegallan berömmes derföre ej allenaft af Boer-
h aave (d), fåfom god at med Gummi Affx foetidcc
blandad bruka invårtes emot mafkar* utan den
mt' ock ifrån långvariga tider varit i bruk, at
utvårtes lägga pä magen emot maöcar, i omffag
falvor eller plälter (é), enfam eller blandad,
och har åfven jag deraf några gånger fedt myc-
ken formän och nytta.

§. 6. Vaktmåltaren Almgrens Dotter, vid
Chinefifka Slottet på Drottningholm, en Flicka
om 4 är, af mycket blek färg och fvag kropps-
beilaffenhct, hade inemot z är varit plägad af
Froflan, fom ofta blifvit ftillad, men genom
förfeelfe i ditet och lefnads-fått återkommit.
Den hade vina tider yppat lig fom en Quartan
eller Teman, med convulfioner eller hjertfprårig
vid fomliga paroxyfmer, och var i Junii månad
innevarande ar förvandlad til Quotidian, fom
mycket utmattade den fiuka. Hon intog Oxe-
gallan i Franfkt Vin, pä lika fatt fom de förre,
och blef efter 8 dagars bruk fri frän fm fiuk-
dom.

_
Jag lat henne hålla up i 8 dagar, "och

fedan i 8 dagar ä nyo repetera niedicamentet;
hvarefter hon fedan varit aldcles friflc.

Hos detta Barnet afgick åfven mycken flera
med ftolgången. Sjukdomen hök fig nåftan al-
deles fom en Fröna eller Febris intermittens, och
var den fjuka tillika mycket plågad af fyra och
cruditeter i magen, fom torde kunna inforas
til defs orfaker»

(d) BoERHAAVU Prax. Med. P. V. §. 135-2.

(0 Unguentum & Emplaftrum contra Pharm.
Wirienberg. &c.
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§. 7. Oxegalla har i alla tider varit bru-
kad {om ct mycket godt ilemiSlande och mag-
ij^ärkande medel* n^cn jag har ej kunnat finna

henne h varken af de äldre eller nyare Läkare
liiftiis blifvit .pgenteligcn berömd" fäibm bote-

medel cmnt Fallandeibtcn : deremot Björngap
lan (/.) och flera fyrfotadc djurs (g), lamt fb-

glars (b) galla i de äldre tider bblvit anleddc

fäfotn kraftiga hjelpe- medel emot denna ijuk-

dom, men ledermcra äter kommit ut. ur bruk.

Dock (ynes troligt, at gallan hos det ena dju-

ret ej kan halva fa olika och Ikiljaktig egen-
11: ap och befkaffenhet ifrån gallan af et annat

djur
5

i fynncrhet • (bm man, i anieende til bio-

den och de öfrigc flytande våtfkor, ej kan finna

hos färfLildta djur någon lä mycket kännbar

fkilnad. (i) Öxegallan tyckes atminftone äga

dch

(/) Herr Paftorcn- Mag. Wånerberg århölt penfion

af Rikfens Hö^iotl. Ständer vi.d Riksdagen 1:56

för lirr qpgitne botemedel mot Failandefiuka af

jKöhxgailft och Flor* Liliortun ccuvali. Dock be-

römmer afven C o LE RUS, i (in Oeconomia el ter iius*

halls unäervi <mng ot^irven i Stockholm 1694. i.dek

p. 410, Bjöingailan j Fallandef inka ; åfven Dio-
sc or ides. Lib. il. Cap. LXX. V%n lim Bosche
flijipria med, de Arttmalium v&tura cd. Bruxeil.

16)9, p. zoc, och flere. Flores Lilior convaliium

hafva i alla tider blifvit årkånde fäfom hjeipemedel
1 emot denna fjnkdom, och tala de fotn ikrifvic

iUi Materia M^dica nog lamt derom.

(g) Van den i Bosche 1. c. p^löqgfrfn \

(h) Idcm K c. p. 23 Q. Serenus Samonicus fager

om Fällandefotens botande:

Prodefi cun veteri Baccho fel Vahnrls #mpti%

Sed cochlear flevum guftu tiln fufficlt uno.

(i) Jåmnior Neumans Cbymu HL Band. lt\ TK
2. Abfchn. 1. CL 1. C.

)
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den fördel och företräde, at hon altid och med
mycKcii lätthet kan århällas.

§. 8* Det är bekant , at gallan hos djuren
zf tväggehanda: den båtflka-gallan (bilis cyitica)
fom finnes i gall - blåian , är hel bitter^ nog
gul och tjock: en annan flags galla (bilis he-
patica) kommer omedelbart ifrån Lefren, år klar,

tunn och ej fä bitter. Bagge fl yta genom får-

flvilda gängar tiihopa, och förena flg i en all-

män gäng vduetus cholcdochus), fom fedan ut-
gjuter denna farnmanblandade galla i tarmarne,
och där, pä fatt fom bekant är, befordrar mat*
fmåltningen och mjölk « fartens tilredning. Ge-
nom fin bitterhet aggar gallan tarmarne, til at
dageligen käfta frän fig, deras orenligheter, fä.
at, dä hon tryter eller förlorar fin Harpa, blir

lifvet fodVoppadt. Hon förbättrar eller dödar
alt onyttigt eller fkadeligt , fom hår kan finnas;

hvarfore hon ock år näftan at anfe fäfom et af
den vife Skaparen förordnadt naturligt afforande
och mafk- dödande medel, (k) Den gallan, fom
förvaras i gall-bläfm, har, genom fitt längre
uppehållande dar, likafom ärhällit en mera re-
tande (karphet, och år egenteligen den man til

Medicin nyttjar. Den bcltår af vatten, olja,
filt' och jord (l): de faltaktiga och oljaktiga
delarne åro orfiken til defs ftiimilerande och 6p-
nande kraft, hvarigenom tarmarnes krållande ö-
kas , flem och fleärpa uplöfes och bortföres utur
mage och tarmar (m): defs ogemena båtfka och

_ _ bitter-

(k) Heins Pharmacia Rational. p. 1C4. 107.
(/) Neumann 1. c. § 19.

'

(m) Boerhaave recommenderar derfÖFe pl^C^tllofa)
fäfoin Stimulerande, och fårnåmiigaft Oxegallaa;
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bitterhet bryter fyra, ftyrkcr inälfvorne och dö-
dar mafkar.

Det år derfore mycket angeläget, at detta

botemedel blifver mera forfokt och nyttjadt, fom
fynes aga en kraftig verkan^ at fortaga fä åt-

fkilliga orfaker til de plågor, hvaraf mage och
tårtnar forderfvas , famt omfider Fallandeiot och
Convulfioner, fä hos barn., fom gammalt folk,

fä ofta upväckas : förutan ,det, at famma medel

fenom fin afförande kraft afleder flem och an-

ra vatfkor frän hufvudet, famt i foljc deraf

med råtta kan anfes at aga lika nytta med an-

dra kräk -och laxer- medel, fom til den ändan
fä väl i denna, fom i andra hufvudets ijukdo-

mar berömmas (n). Huruvida det arven med
fordel torde kunna nyttjas i envifa och läng*

famma Froffor, vil jag lemna til andras förfÖk

och forfarenhet : den likhet, fom år imellan Fal-

latidefjuka och Froflan (0) ^ famt de botemedel,
fom lyckeligcn hulpit bägge defla fjukdoniar 5

fynas fådant beftyrkä.

§. p# Medicamentet har defsutorfi en for-

män, at det utan moda och koftnad Händigt är

at tilgt. Man har icke altid nödigt at hämta
det frän Apotheket, utan kan hvar och en hus-

hållare det låtteiigen ijelf tillaga. Vid flagtning

af Oxar eller Kor tomes gallan utur defs bläfa

i en liten fbtkruka, fom man ftäller i lindrig

vär-

uti fjukdomar af flem (in morbis % glutinofo fpon-

taneo). Böerkaayii Mat. Med. ed* Norimb. 1755.

p. 44*

(k) Bar. van Swieten Comment. in Boerb. Jphor. T*
lik p< 44*-

(0) Dc tvånnc fifte hår anförde cafus ($. §. 5. 6.) kun-
na tjena fäfom exempel.
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varma eller i afkmorjan, och låter dc vata de-

larne deraf efterhand bortdunita > til defs gal-

lan blifver aldeles härd och torr. Denna tor-

kade galla forvaras, at efter behof nyttjas, oca
år då arven fä kraftig, fom den från Apothcket
forfkrifne Fel Bovis infpiflatum. En Hor man-
nifka tager håraf i qvintin, eller få mycket;

fom en något ftor haflel-not, fmält uti i um
eller ett jungfru -mått Franfkt Vin, om mor-
gonen på faftande maga, famt lika mycket om
aftonen. For barn gores doiis mindre, i pro-

portion efter deras ålder. Skulle fjukdomen håraf

cj fårdeles vilja gifva lig, och Medicamentet
cj märkes fororfaka for mycken opning , kan
man val åfven eftermiddagarne håraf intaga , och
altfå tre gånger om dagen, hvilket jag dock
funnit fållan vara nödigt. For dem, fom hafva
mycket fvärt at fördraga den bittra fmaken fom
år i gallan, torde man kunna håraf tillaga piller 5

och med lika nytta bruka, det jag likväl ånnu ej

haft tilfälle at forfoka*

BERÄTTELSE
Om ovanligtflora Månntjko-hen^fom blif~

vitfundnepä Wreta Kloflers Kyrkogärd}

TIBURTZ TIBURTIUS

,

Probfi och Kyrkoherde i Wreta Khjlers Forfamlhg.

Forledet år 1764, d. 22. Julii, då en graf flcullc

upgrafvas på Wreta- Klo fters Kyrkogård,
midt emot oitra Kyrko-gafyeln, fant man, på

tyg
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två alnars djup, ~ften- kiftör, beftäende af tälgde

Kalkilens -hallar, hopiäftade med gänlkaVhvitt

bruk, i hvilka lägo männilko-ben af vanlig mån-
nifko-ftorlek. Emedan den döde, for hvars kropp
grafven nu opnades, i lifstiden begärt, at för ho-

nom nog djupt grafvas (kulle , lät jag Fortfara

med gråfningen något ofver 4 alnar djupt, da en

fin (and mötte, och tillika et längt ben-ragel efter

en månnifka af änfenlig längd. Auditeuren Sa-
muel Ekman, hvars kropp nubegrafvas flaille,

var en läng Man, ungefärligen om 3 alnars och

4 ä f tums längd, och kiltan var beftäld något

längre ån kroppen, derfore låt jag gora grafven

ovanligt läng. Vi Itadnade i forundran da vi fin-

go fe en fträckaaf männifko-ben uti fandeh, efter

hela grafvens längd, aldeles uti den ordning fom
•de fetat uti kroppen. Vid grafvens vältra kant

läg hufvud - (kallen med fina ibora käkar, fä arm-

pipor väl länga, med en hop anfenliga refben,

iedan lär - benen, och ät oftfa ändan ben - pipornc

med (kenbenen,fom ända ftråckte fig något in i

jorden vid grafvens anda , at de mälte utdragas.

Jag be filte at defla ben (kulle forvaras; men efter

jag ej fick ftadna qvar vid grafven, dä den igen*

kaftades pä begrafnings -dagen, hade de kallat

benen tilbaka och mulien derpä* Jag mäfte altfii

fakna tiltälle , at mäta benens längd , til fiftledne

manad, dä en Marmor - Grafvärd (kulle vid graf-

ven uprefas. Jag lät dä upkalla mulien, fä at

jag fann igen de (fora benen; men hufvudfkallen

var fondentroflad* Jag har nu mätt benen fom jag

fann hela* och har dem i förvar inne i kyrkan,

at fes af forbirefande, fom ofta här infinna fig at

iefe denna urgamla namnkunniga Kyrka. Lär-

benen
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benen åro 13 tum > benpiporne ifrån knå til fot-

leden 18 tums det fmala (kenbenet if tum.
Hoft-benet år 10 tum långt eller högt, 6 tum of-

van for lårbenets hplia. Nederfta benet af ffk&~
raden år f tum högt, och f tum bredt. När
man fogar benpipan , lärbenet och höftbenet tff-

fammans, bredevid någon mårinifkä^ utgör det

cn långd, (om fatt många refande i förundran.

Nu for tiden lår vara fvårt at finna månniikor af

den långd, fom denna varit} men om man fkall

-tro Snorre Sturleson, måile de icke varit

fållfynte i Konung Inge Halstanssons tid,

fom bodde vid Wreta Klofter.

#######
Anmärkning vid föregående Berattelfe

;

af

ROLAND MARTIN.

Det måfta, fom formåles, både uti andra Böc-
ker och uti våra gamla Sagor, om Jättar,

Reiar, eller månnifkor af ofantlig långd, fynes

vara diktadt eller allenaft grundddt på lofa lågne*

och opåliteliga beråttelfer* Det år knapt nödigt,

at for tankande månnifkor bevifa, det kroppar af

10, to och flera alnars långd, aldrig kunde bara

{ig, mindre tjåna til alla röreller och for en mån-
nifka nödiga förrättningar. Icke dels mindre har
Terillus, de Termino magnitudlnls & virium^

athandlat dejma fak } och Kircherus åberopar
lig, ibland andra fkålj de Romerfke Coloflerne,

fom, ehuru gjorda af Marmor, likväl icke kunde
uppehållas til iina lemmar, utan ftod och under-

fatte pelare. Många
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Många Ben och Ben-ragel af månaifkör
£6regifvas val vara fundne uti jorden, både i åldre
och nyare tider , både utomlands och hår i Svea
Rike 5

hvilka mer fannolikt tyckas beftyrka, at
Refar fordom gifvits 5 men når famma ben blifvit
fkårfkådade med Anatomifka ögon, och allader-
Vid befundna omftåndighe;ter tilborligen ofvervå-
gade, har man gemenligen blifvit ofvertygad , at

Benen ej varit lemningar af Månniikor, utan af
ftora Djur. Jag trodde mig Ijelf, for flera år til-

baka, fe en lemning af en jätte, uti et axel-ben,
fom forvaras hår uti Riddareholms Kyrkan * men
når jag federmera, med Anatomifk granfkning,
fåg derpå, fann jag, at det år mer ån oformlighe-
ten, fom intygar, at famma Ben icke kan vara
af en Månnifka. \ .

Således fordras mycken varfamhet , at döma
otn upgrafna beri; hållt det verkligen håndt,at-
de gamle nedgrafvit ftora Djurs ben, fom fedan
blifvit tagne for månnifko - ben. Auftorer vittna,

athålft Ben och Squeletter af Hafs-djur blifvit

famlade och utgifne for-Jättars ofverlefvor.

Icke defs mindre år oftridigt, at ytterlighe-

ter gifvits och ån gifvas, få väl uti mycket an-
nat, fom uti Månnifko - kroppars ftorlek. Utan
at nu hår andraga hvad fom finnes i böcker antek-
nadt, om ovanligt fmå få vål £pm ovanligt långa
månnifkor, vil jag hår endaft nåmna den oform-
ligt ftora Tyfka Flickan, fom jag fjelf fåg i Paris*

år tfffi famt den lilla Gubben, hvilkerte hufvud
var ftorre ån hela den ofriga kroppen , fom året

förut, på Pont-neuf i Paris, låt"befkåda fig for

penningar*

Vi hafve j u, uti nyfsforledne O&ober manad,

hår
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har i Stockholm fedt en Man, Bernhard Giglt,

bördig ifrån Trident, af z6 ars ålder
5 hvilkens

längd ar 4 Svenflca alnar och z tum? med krop-

pens ftadighet och lemmarnas grothet i det när-

maile deremot fvarande. En vår Landsman, vid,

namn Cajanus, fodd i Öfterbottén , fom for

tögca ar fedan aflidit i Holland, nog til ålders kom-
men , har vant ungefärligen af famma långd fom
Gigli, om icke, efter mångas påftående, fom
än lefva och fedt dem bägge, fem t tagit mårkc
af deras längd , litet drygare. ' Jag har ock afpä*

litelig hand, at en Bondedräng,år 17^8 eller ijf 9,

blifeitiiod i Wellergötland, 19 år gammal, hvjl-

ken åc fifra aren varit fjuklig och roåft fanglig»

gande ^ men under ijukdomen fländi^t vuxit, alt

til fin dod , dä han var nära 4 alnar läng.

Händer nu Odant i vår tid , hvarforc kan det

ock icke hafva (kedt .fordomdags ? Alda fer jag

ingen orimlighet deruti , at det Benragel, fom
Herr Problten Tiburti u.s funnit, kan hafva varit

af en Månnifka, om något mer ån 4 alnars längd»

Fleraomftåndighercrgoradet nog fånnolikt. När-
mare och vifiare kan jag utlåta mig dercra, dä jag

får fe nägr^ af deffa Benen.

Om i gamla tider Re far funnits hår i Norden,
hvilkas flagte fedan efterhand i tiorleken aftag.it»

,

lernuaf jag at efierlmna r pä de fkäl, fom Clara-
montius andragit.,- uti lin B >k de C&njeBändh

tnoribus. Som det låmvkl i vår tid tioidamt finnes

at til månnijkors yttre (Väpnad och ftoriek mycket
bidrager den ans och fkvtfel, fum Barnen fä i v^gan^
femt deras lefnads-fatt, årxi och olika onuia:i*

digheter i de tilväxande ärenj fa torde i den de*

len de äldres feder hafVa med i]g fort n%on orfefe

X ^ til
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til ftörre och ftarkarc kroppar. Den äldre Profcflbr Olof
RiJDpECKantorcrdcrpå et bevis, uti Tom. 3, p. 245- af dcfs

Atlanticä. EnDrång kom, är 1679, til honom ifrån R ofla-

e;en, fom var få lång til växten, ut hån höll fulla 8 fot.

En fä anfenlig växt gaf vår Rupbeck anledning at fråga

Drängen om defs upfoftriflgs-fått, hvarpå Drängett i for-

ftone för blygfamhet cj ville fvara : men med mat och drick

upmuntrad,tilftod han åndteligcri,at han i fulla fju är didt

fin moders broft, emedan han var enda barnet ; at han i barn-

domen haft frihet at ej förr ån vid middags-tiden lemua
fången; famt at han ej förr ån vid 18 års ålder börjat hällas

til tungt arbete.

Häremot torde Chinefernas tvång med fina barn vara

orfaken til deras klena växt. Hos ofs åro Lapparne et prof

derpå,at de fom tidigt utftållas för luft och illa infas,blif-

va fniå,få at det verkar pä hela Folk-flaget. De Vilde uti

Guinea i Åfrica, fom från barndomen afhällas ifrån lina

mödrars bröft,och i ftållet vänjas til rä onaturlig mat, famt
tvingas tidigt til arbete och fåljas til Slaf var, biiiVa til et klent

och fmåfårdigt Slågte, famt åfvenflöa til begrepet.

FÖRTE K NING
På de Rån , fom åro införde i detta Qvartals Handlingar.

I» Don omMagneJia,afSv.RlXMAX - pag. 241
2. n»r BefkrifningpåetSjo-Krdk^Hafs^Spokekalladt,

af Alex. mich. von Strussenfelt ij-6

3 . Befkrifning och Ritning på de Inflrumcnter, hvilka

med nytta blifvit brukade , vid Elektricitetens

användande hos Sjuka, af G.F.HjORTBERG 266

4. Fortfattning afK. labell-CommtJjionens Anmärk-
ningar,afEi)v. Fr. Runeberg - - 274

5% En ganfka fdllfynt ÖgonJkadaJsejkr.afOT)}lElA\JS 290
6. Bejkrifning på några delars förvandling til ben i

flora Aorta båga, ^/Roland Martih - 292

7. Om Convuljioner afMa/kar, af]. G. Wahlbom 303
K.Oxegallans nyttamot Fällandefot,afC.F.HoFFBER G 308

9. B erattelfe om ovanligt fiora Mdnnifko-ben, tffTl-

burtx Tiburtius - - - - 317
iQ.Anmdrkn. vidforegåendeBerdttelfe^afK.MARTi^ 319

, é i m .

re-



REGISTER
Pä de förnam Ila åmncn, fom förekomma uti

detta arets Handlingar.

natamljkä Obfcrvationcr på en Muns kropp, fom hlif-

v:t häftigt dåd, och hos hvilken funnos ben uti ftora

Aorta; jämte Phyfiologilk och Pathologifk förklaring

deröfver, 292 - - 303.
Ajléihfs faft, nyttig emot giftiga Ormars bett, 149*' 15*4,

Mrpmmit ; dels bidragande til Longitudens detcrmine^

rande pä Sjön , 16. Mayers Män.Tafior belönas af An-
gelika Parlamentet, 79. Qm Formörkeliers uträknande,

1 fynnerh@ti
huru Parallayerne låttar.c och nogare kunna

beräknas, 218 - - 2*27.

Badftxgor ;
allmogens i Finland , be&riffas, med anmärk-.

ningarom nyttan och fkädail af mycket heta bad, 69-7 7.

Barv; flera födas af Man- ån af Qvin-könet,28x. Öerä$

antal 1 Sverige, af hvardera könet, är 1760, med anmärk-
ningar, 276 - - 289. Såilfynt profafBarns lifaktighet,! 5*8*.

Berg; undergå mänga förändringar, med orfakerna; der-

til , 83- ni. En berg-klippa nedfallit uti Trollhättan, 1 58.

Brak-tak,fom brukas af allmogen päi*thus, 53..

Chymé\ Kön med ätikiUiga arter afMagnefia eller Brun*
ilen, 2.41 — if6.

Dödlighetens förhållande pä olika kön och i olika åldrar,

287-289.0rfakernc til en Herres häftiga död, 293-301.
Folkets myckenhet och näringar i Waffända Förlamfing,

i fj>. Folkmängden i hela Svea Rike, är 1760 , fördelt

efter kön och äldrar, ined Phyftologifka, Pslitifka och Oe-
conomifka anmärkningar, 275'-- 289. Folk af ovanlig

längd, prof derpå, itted anmårkningar, 317 322. - \

Frihet i näringar , befordrar bäft Folkhopens tilväxt , och
hindrar utflyttningar , 280~ 285*.

Qeografhie\ dranieburgs, det fordom berömda Obfer-

vatorii på Ön Hvcn, Longitudc, famt Malmö, Lunds,
Heliingborgs och Köpenhamns råtta geographifka bela-

genheter beftåmmas, j8 - - 69. Sått at Yerificera et Geo-
graphifktlnftruments Vertfcal- ftålliiirig', 63.

Giftermål \ Förfynens omforg dervid , lamt huru tidiga

Giftermål böra befordras
, 283.

CUt\ Rön om Bruntten, fom nyttjas i\å Glasbruken
?

jit fatta färg pä glafet, 241 — 2^6.
Grjtf-

_



KEGISTER.
Grufvor; Malmgångar deruti finnas ofta förtryckte och

aflkurne, med tankar om orfakerne dertil, 8 5- - - S 8

.

Haf; utförlig underfökning, om och huruvida vattnet min-
ilas uti Harven , 8 1 - * 1

1

Malm* tak, huru de göras i Calmare-Lån,, 45- --48. Äro
de nviaft koftfame och mail: varaktiga Tak på uthus, föl

Hamnar, orfaker til deras upgrundhing
,
96-- 107.

Hetta ^ huru. -flor hetta en männiM kan tala i bad, famt
. om defs verkan på vara kroppar, 71 --77.
Hushållnings orn villfarelfers och fördomars (kadelighet

i hushål Ismåly med et prof derpä, 208 - - 21 3. Anmärk*
ningar öfver allmånm Hushållningen, i- anledning af

Folkmängden och defs fördel ning efter kön och åldrar,

. 276 --286. Författningar, fem böra tagas til Landt-
hushUlningens uphjelpande, 280 --285*. Se Tak, Tra-

;
gärds fkotfe l , Åkerbruk,

Hackar af Spartium fcoparium, åro de prydeligafte, 232.
Jorden-, tankar om dels inre byggnad, 82^83. Defs yta

undergår många förändringar, la at icke ens ifjelfva ber-

gen kunna anfes för aldeles fafta och orörliga, hvilket

med många exempel bevifes , och orfakerne til förän-
dringarna förklaras*, 83 - XX

f

«

yordbafmngar , deras orfaker och verkningar, 83- -91,
Tvånne obferverade, 157, ij-8.

ts ; defs volume, i jåmförelfe emot vattnets, 9 3. Om Ifens

verkningar pä jordens yta, 92 106. Obfervationer pä
årliga is-lofsiiingen i Målaren, fedau är 171 2, 1 16-1 18.

Huru Svall -is, ar 1720,1 9 dygn updåmt hela GöthaÄlf
vid Trollhättan, 1 fö.

Köld gör itora förändringar på Jorden, 92— 106.

Khn\ Man-och Qvin- könets förhållande til hvar andra

hår i Sverige, fä i talrikhet, fom lifaktighet, 275* -~ 289.
Laxå, fom kuikit i Hafvet, eller upltigit derutur, 77 Up-

landningar vid ftraaderna, och deras orfaker, 95- - -108.

Man -kon ; flera födas deraf
?
men ock flera dö i barna-

åren , 281 - - 289.

Mathematik ; förbattradt fått at integrera Differential-

JEquatipner af förfta och andra graden, 1.7-31, 187-193.

Se Aflrmmme.
Mechanik\ Beftrifning på Harrifons Sjö -ur, hvarigenom

man kan finna Longituden pä S jön, 3 — x 7. Beikrifning

pä m ny Sänings-Machine, 172-- 187. Me*



REGISTER.
Medicine

\
Anmärkningar och Rön, om en.-(Vår Barn-

fjukdom, .Norna kallad, och om Chinchilla barkens

nytta emot dcnt^mnui, 36 --43-, Om de i Finland bru*
. keliRaheta Bads nytta och fkada for hällan, 69 - 77. Prof

pä Elcöricitctcn? .iorrråfteliga verkan ior .ärfkillij-a ljuk-

domar, 193 208. Belkrifning pä Elcäriika iViachbcn

och apparatus, fom vid berörde prof blifvk nyttjade,

266- -274 Om Artincicit Mineral- vattens til redning

och goda verkan
, 236 - - 239 Om S parti i fcoparii Me-

diciulka nytta, 235. Ron om en ganlka lallfynt ögon-
Ikada, 290. En akieriiegen Herres filta fjukäom

% och
orfakerne til dels haltiga död", 292 303. Öm Convul-
lioner hos Barn , förorlakade ar maikar , och om et be-

lynnerligt fått at pä någon tid flirta ckta, 303 306. Om
Oxe-gallas nyt-.iga bruk emot Fallande-fot, 308 — 317.

Mineralogic ; Rön om Platina eller det hvita Guldet,'
1.61--171. Om IViugnelk, Spat-Cry ttåller m. m. 241—
25*6, Mineral - vatten ; le Medicine*

'Npiural- Hiftorien ; Botaniik Belkrifning och ritning på
Tropaeolum Quinqueiobum, en främmande våxt,3z-3,ö.

. Bot. Belkrifning med ritning på Scleria, et nytt Örte-
genus ifrän America, 142— 148. Belkrifning pä Hvit-
kals - Svampen , fom år et flags Lycoperdon, 208 - 21 3.

Beråttclfe om et fälifamt Sjpkråk, funnet vid CaputBon»
Spei , med beikrifning och ritning derpi, 221- -m.
Anmärkning om Spartium Scopaikm, en i Sverige lall-

fynt Bulke, 232 - - 230. Belkrifning och ritning pa Hafs?
Spöket, et befynnerligt Sjö-kräk, af Holothunae flägtet,

funnet i örefund
, 256 - - 266.

Ormbett ; huru de kunna botas , 1 yo - - 1 5*4.

Fhvfik\ om Vattnet* expanfion, dä det fryfcr til Is, 92.
Electrilka förfök med fammangnidna Glas-fkifvor,
127--142. Stjord, Berg, Sten.

1 Phyfifflogtjka anmärkningar om heta Bads verkan pä vä?
kropp, 72 - - 77 Förklaring , huru Ben kunna genereras
vid hjertat och i Puls - ådrorna, 269 - 302. Se Folk, Kon,
Ålder,

Plantering, hvad dervid i allmänhet bor märkas., 215-.

Se "trägårds Jkoifel.

'fot» Hon ; prof pä ovanlig fruktfambet, 157. Se Kon.
Refor , eller ovanligt ftort folk, om de gifvits, 320- 322.

V l
~

.

• Kok;



REGISTER.
R6k\ defs verkan på vår kropp

, 71.
Skogs -ödande Tak och byggnings -fått pä landet, 49-5*6.
Snacks "/kal i Jorden och under Bergen, vittna om de för-

ändringar Jorden undergått, 86.

Stenar , vid Stränder, uplyitas af ls och upfkjutas äf kala,

1Ö1--Z07. Stenars generation, 109. Deras rundhet här-
röret ej endnft af värnets nötning, no.

Styrmans -kan/i; om Haitifons Sjö-Ur, hvarm.cdclft han
vilat prof, atLongitudcn kan finnas pä fjöft, 1-16,77-80,
Om SvenlkaSjö-Caitor och Kuit-måtningen, 5-8 - -60.

Sveriges Folk -numer, fördolt i kon och åldrar, med an-

måtkmngar, 2,74 - -^89/ Huru mycken Spanmäl Cciliu-

mcras i Sverige, och huruvida tilråckcligt deraf hår kan
produceras, 1 79.

Synda- floden
,

ej enfam orfak til (kedda förändringar pä
Jord -ytan, 86.

"tak pä Uthus, beilr. på St&illiga flag, fom brukas på lan-

det, med jåmforelfe på hvardcras koftnad och förmoner,

^44-^8/
Trägårds- Jkntfc

l

; Anmärkningar dervid i allmånhet,2iy.

En fal (k tanka, at Kålfrö kan genereras pä multnade
Kål-blad, förlåggcs, 208 —ii 3, Et nytt och fördelaktigt

fått at anlägga Spams-fangal:
, 214 — 22Q, Svqnika Arte-

huikens plantering
,
232--* 236»

Ungdomens undervisning i Borgerliga ftvldighetcr, högnö-
dig, 286

Ur; Harrifons Sjö -ur hefkrifves, med anmärkningar vid

\
Urmakeriet i gemen, 3 - - 15*.

iVaffånd* Förfamlings belägenhet, defs invånares antal och
näringar, 1 fy, 1 ?6. Några märkeliga håndelfer fom lig

dar tildragit, 1^7-- 15-9.

Vatten ; om det efterhand minlkas. i alla Haf, 8 1 - - 1 1 j .

Jlder; mån-niftors til -och aftagandc lifs - krafter med ål-

„dren , 281 -^289* Se Folk.

Åkerbruk ;
Beflcrifniiig på en ny och fördelaktig befunnen

S anings - machine , 1 72 - - 1 87. Huru Åkerbruket och
Landtfrushällning balt kan uphjålpas, 279-- 28 1.

ÅVtcbuJkcn , defs nytta och plantering, 2:52 236.

Öar ;
gaiplahafvafunkit ochnyaupkommiti lAzfvmfcj-^ö.

Ögon-Jkada^, en mycket fållfynt
,
290—292.



FÖRTEKNING
Pä Au&örerne til de Ron 5

fom åro införde uti

detta årets Handlingar.

J) Qvart Pag,

TVergius, BenG t ;
Bcftrifning pä Hvitkäls-

Svampen - - 3 \\* 208
'W-J Bergius, Pet. Jonas; Befkrifning pä

Tropacolum Quinquelobum
i
en främman-

de våxt - - - - 1 *- 32
- - - Scleria, et nytt Oflte- genus - .* 2 ~» 142
- - * BefkrjfningpåGuldtands-mafken^fom

år en fiags Teredo^ med närmare ut- r
ftakning af Teredinis Genus - * 3 iij-

Bergman; Éle&rifka förfök med fammangnid-
na Glas-fkifvor * - 2 127

BåcK; om Spartii Scoparii Medicin fka nytta 3 -* 235-

CronStedt, Carl Joh. Befkrifning- pä en ny
och förfökt Sånings-Machinc '*

3 172,

Ehrenreich; Rön om Sparris -Plantering 3 214
Grubb; Bérattclfe om et fållfamt Sjö-kräk,

funnet vid Gapnt Börxé Spei - 3 «* 221
HaarTman; om artificiclt Mineral-vättens bruk

och nytta - ~
. * 3

Ä ~ 2 3^
Hjortberg ; Ron med Eleäriciteten, på åt-

fkilliga flags fjuka - -
3 193

- - - Befkrifning på de Inftmmenter,-hvil-

ka blifvit brukade, vid Elektricitetens

nyttjande pä fjuka - -4 -7 266
HoFfberg ; om Oxe-gallas rerkan emot Fal-

lande-fot - - - - 4 30S
Hulphers; £4 Srs Obfervationer på Is -tofs*

ningen i Mälaren - - - 2 • - iiö
Lund; ilön om fjukdomen Norna 1 m 36
Mallet ';. Beråttcife om Harrifons förfök at

finna Longituden pä fjön, genom et llags

Ur -verk - - - 1 1

- - Om Förmörkelfers uträknande , forfta

ftyckcfe -
k

-- - 2 ixS
Martin, Anton ; om det i Finland hos allmo-

gen brukliga myckna badande, dels nytta

och fkada ~ - - 1 -* "'
69

JMartin, Roland ; AnatomifkaObfcrvationer

Pä



FÖRTEKNING.
Qvart. Pag,

pä några delars förvandling til ben, utf flora

Aortaebåga,jämte förfök til lörklaring der-

öfver - - - 4 292
Martin, Roland; Anmärkning om mäimi-

(kor af ovanlig längd - 4 319
Melandek ;

nytt fatt at intsgreraDifierential-

iE^natlön^r af for ila och and: a Graden i.>- 17
- - - Fortt åtming deraf - - 3 - - 187
Mobeer; Befkrifhiiig pi Uthus -tak, fom bru-

kas ä Landsbygden i Calmarc Hofdinge-
döme - - - - 1 - - 44

Montin; om Afke-löfs nytta emot giftiga Or-
mars bett - - - 2 149

Odhelius; 0111 cn ganfka (älllam Ögonfkada 4 2 yo
Ösbeck; om ^'tenika Arte-B liken, Spartivim

Scoparium, famt om defs nytta och plan-

tering - - - • 3 r- 232,

Rinman; Ron om Magnefia - - 4 241
Runeberg, Fpv ; Kdrti åtming af K,'Tabell-

Commifiionens Anmärkningar, omSven-
Ika Folk - hopens fördelning, i anleende til

ålder och kön - - - 4 274
Runeberg, Ephr. Otto* om förändringar

pä Jord-ytan i allmänhet, och under de

kalla Climat i fynnei het - - 2 • 81

SchenmarK ; om Uranieburgs Geographiika

belägenhet, och nägra Oiters deronikiing 1 — f8
Strussenfelt ; Beikrithing pa Hais-Spoket

,

et tållfamt Sjö-Kräk - - 4 zfå
Tiburtius; Månnifko-ben, af ovanlig fkm-

lek, f.mdne i Jorden - - 4 317
Wahlbom; om QouvnUioner, fororfakade af

Malkar, och' om et befynncrligt lätt at iiilla

dem - - 4 V» 303
Wallerius; Rön, om Platina eller det hvita

Guldet - - - 3 • - -161

Wassenius; Utdrag, om några märkvärdiga
Håndelfer i Naturen, fom tildragit lig i

Waflanda, ledan är 1722 - 2 15*4
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